
Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   BONDOC  VASILE-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12823
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA CARAGIALE , nr. 9 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:53,00 mp (sup. 
utila:  37,86 mp), Suprafata Totala: 53; 
An anexa:2006

1

42,00 31,00 73,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:36,96 mp (sup. utila:  26,
40 mp), Suprafata Totala: 37; An ct.:20
06

2

76,00 57,00 133,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

74,00 205,00 279,00

Total  Cladiri : 192,00 293,00 485,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 228; Suprafete: , vii:2
28,00 mp

4

15,00 12,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 338; Suprafete: , 
arabil:338,00 mp

5

37,00 26,00 63,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 416; Suprafete: , liber:326,04 
mp, ocupat:89,96 mp

6

262,00 204,00 466,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

167,00 452,00 619,00

Total  Terenuri Intravilan : 481,00 694,00 1.175,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

344,00 758,00 1.102,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

745,00 402,00 1.147,00

Total  Alte Taxe : 1.089,00 1.160,00 2.249,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.762,00 2.147,00 3.909,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   CONSTANTIN  NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  12318
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 479 , bl. P1 , sc. 

, et.  1 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1541203400538 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 479, bl. P1, ap. 3 
Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:1
10,76 mp (sup. utila:  79,11 mp), 
Suprafata Totala: 111; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

34,00 8,00 42,00

Total  Cladiri : 34,00 8,00 42,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

2

70,00 25,00 95,00

Total  Alte Taxe : 70,00 25,00 95,00

T O T A L  (LEI  RON) : 104,00 33,00 137,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   LAZAR  JEANINA;LAZAR ALEXANDRU SORIN  
Nr. de rol nominal unic:  10869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 520B , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 079309 , C.I.F.**) 2790830471017 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe lemn 
fara inst.:1,00 mp (sup. utila:  0,71 mp), 
Suprafata Totala: 1; An anexa:2008

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe lemn 
fara inst.:29,20 mp (sup. utila:  20,86 
mp), Suprafata Totala: 29; An anexa:20
08

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 520, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
2192, Anexe lemn fara inst.:25,04 mp (
sup. utila:  17,89 mp), Suprafata Totala: 
25; An anexa:2008

3

4,00 0,00 4,00

Total  Cladiri : 11,00 0,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 88; Suprafete: , arabil:88,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 509 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 815; 
Suprafete: , liber:662,90 mp, ocupat:15
2,10 mp

5

158,00 25,00 183,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55890, 
Parcela: 1775/3, Tarla: 48, Suprafata 
Totala: 1.444; Suprafete: , arabil:1.444,
00 mp

6

28,00 13,00 41,00

Total  Terenuri Intravilan : 188,00 38,00 226,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT BOXER ; CC: 2198
; Masa: 12; CP:; Seria: 0351902; Nr.:VF
3YCAMFC11741429; Serie sasiu: VF3
YCAMFC11741429

7

885,00 140,00 1.025,00

Total   : 885,00 140,00 1.025,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa PSI persoane fizice FN / 31.12.20
16

8

64,00 7,00 71,00

Total  Alte Taxe : 64,00 7,00 71,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.148,00 185,00 1.333,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   MIHAI  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13372
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  IRIS , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 939/1
4/2, Tarla: 199, Suprafata Totala: 4.900; 
Suprafete: , arabil:4.900,00 mp; 
Procent coproprietate: 25,00%

1

25,00 2,00 27,00

Total  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   OPREA  NICOLAE-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12673
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MAGNOLIEI , nr. 11 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:47,50 mp (sup. 
utila:  33,93 mp), Suprafata Totala: 48; 
An anexa:2006

1

24,00 9,00 33,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:44,00 mp (sup. utila:  31,
43 mp), Suprafata Totala: 44; An ct.:20
06

2

47,00 17,00 64,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

25,00 55,00 80,00

Total  Cladiri : 96,00 81,00 177,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 630; Suprafete: , vii:6
30,00 mp

4

56,00 39,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 324; Suprafete: , 
arabil:324,00 mp

5

11,00 9,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 320; Suprafete: , liber:228,50 
mp, ocupat:91,50 mp

6

197,00 147,00 344,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

51,00 114,00 165,00

Total  Terenuri Intravilan : 315,00 309,00 624,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.726; Suprafete: , 
arabil:8.726,00 mp

8

450,00 363,00 813,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

9

107,00 123,00 230,00

Total  Terenuri Extravilan : 557,00 486,00 1.043,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

109,00 365,00 474,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

11

745,00 402,00 1.147,00

Total  Alte Taxe : 854,00 767,00 1.621,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.822,00 1.643,00 3.465,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  :BRATU OANA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  4359223
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VETERANILOR , nr. 11 , bl. M16

, sc.  4 , et.  1 , ap.  54
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 879721 , C.I.F.**) 2771111133676 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56605, 
Parcela: 5913, Tarla: 141, Suprafata 
Totala: 999; Suprafete: , arabil:999,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 57806, 
Parcela: 59/3/10, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 1.429; Suprafete: , arabil:1.429,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 133 / 
06.01.2021; Procent coproprietate: 50,
00%

3

55,00 2,00 57,00

Total  Alte Taxe : 55,00 2,00 57,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 2,00 60,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  2/8 DOBRE VALENTINA; 3/8 DOBRE SAVIN-GIGI  3/8 DOBRE ANA-MARIA; 1/2 DOBRE ION 
Nr. de rol nominal unic:  14195
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/60=2500MP : 317/88-3687 
MP, Tarla: 70/2500MP : 69=3687MP, 
Suprafata Totala: 6.187; Suprafete: , 
arabil:6.187,00 mp

1

317,00 263,00 580,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

52,00 113,00 165,00

Total  Terenuri Extravilan : 369,00 376,00 745,00

T O T A L  (LEI  RON) : 369,00 376,00 745,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  2M PHARMA SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1670949
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ARON COTRUS , nr. 61 , bl. , 

sc.  1 , et.  4 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  10474800 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 218, Val. inventar: 
567.593,00 lei, Cota: 1,00%, Data 
ultimei reevaluari: 31.12.2020

1

11.074,00 1.258,00 12.332,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, Val. inventar: 144.218,9
0 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 07.09.2017

2

2.884,00 379,00 3.263,00

Total  Cladiri : 13.958,00 1.637,00 15.595,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 218 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 4484, Parcela: 3369,3
370, Tarla: CV 81, Suprafata Totala: 
427; Suprafete: , liber:404,00 mp, 
ocupat:23,00 mp

3

54,00 8,00 62,00

Total  Terenuri Intravilan : 54,00 8,00 62,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
2544642

4

840,00 101,00 941,00

Concesiuni Concesiuni lunar euro 4.87
28 euro ianuarie

5

7.848,00 830,00 8.678,00

Total  Concesiuni : 8.688,00 931,00 9.619,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22.700,00 2.576,00 25.276,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
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cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AACHEN DATA CONSULTING SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14802
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. DRUMUL MALU SPART , nr. 88 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  15732446 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 554, 
Parcela: 804/14, Tarla: 167, Suprafata 
Totala: 977; Suprafete: , liber:976,55 
mp

1

63,00 4,00 67,00

Total  Terenuri Intravilan : 63,00 4,00 67,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 4,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ABDUL RAHMAN NAEEM UWAID , ZHOOR R. SALMAN 
Nr. de rol nominal unic:  15804
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. P 33703 , C.I.F.**) 7700718400017 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.356; Suprafete: , arabil:4.356,
00 mp

1

21,00 2,00 23,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1992, 
Parcela: 901/7, Tarla: 188, Suprafata 
Totala: 3.613; Suprafete: , arabil:3.613,
12 mp

2

17,00 2,00 19,00

Total  Terenuri Extravilan : 38,00 4,00 42,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 4,00 42,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ABRUDAN  SABINA 
Nr. de rol nominal unic:  10608
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 603224; Nr.:603224; 
Serie sasiu: 603224

1

667,00 546,00 1.213,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

361,00 932,00 1.293,00

Total   : 1.028,00 1.478,00 2.506,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.028,00 1.478,00 2.506,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ABRUDAN ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4359381
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECT 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. CRINULUI , nr. 90A , bl. 

, sc.   , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 580636 , C.I.F.**) 2850129270021 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.C
ad: 59353, Nr.CarFunc: 59353, Parcela
: 192/5, Tarla: 27, Suprafata Totala: 1.2
50; Suprafete: , arabil:1.250,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ACASANDREI  TUDORINA,  NEGOITA VALENTIN, CNP1771001104974
Nr. de rol nominal unic:  134340
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2800522230924 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (sup. 
utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 32; 
An ct.:1999

1

14,00 36,00 50,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. beton fara inst.:68,00 mp (sup. 
utila:  48,57 mp), Suprafata Totala: 68; 
An ct.:2009

2

429,00 343,00 772,00

Total  Cladiri : 443,00 379,00 822,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 5203,5204, Tarla: 119, 
Suprafata Totala: 300; Suprafete: , liber
:200,00 mp, ocupat:100,00 mp

3

28,00 57,00 85,00

Total  Terenuri Intravilan : 28,00 57,00 85,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

1.053,00 696,00 1.749,00

Total  Alte Taxe : 1.053,00 696,00 1.749,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.524,00 1.132,00 2.656,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ACASANDREI NISTOR 
Nr. de rol nominal unic:  11519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. DRUMETULUI , nr. 1 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/124278 , C.I.F.**) 1721106471013 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:46,00 mp (sup. utila:  32,86 mp), 
Suprafata Totala: 46; An ct.:2006

1

60,00 8,00 68,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:26,00 mp (sup. utila:  18,57 
mp), Suprafata Totala: 26; An anexa:20
00

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:20
00

3

2,00 0,00 2,00

Total  Cladiri : 66,00 8,00 74,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BRAZII MICI, nr. 0 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 300; Suprafete: , 
liber:300,00 mp

4

28,00 4,00 32,00

Total  Terenuri Intravilan : 28,00 4,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 35,00 347,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ACOSTACHIOAEI  VIOLETA-LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  2466290
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PIERSICARIEI  , nr. 1 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 472987 , C.I.F.**) 2840806226753 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 206 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0201362; Nr.:V
F32M8HR0BY115297; Serie sasiu: VF3
2M8HR0BY115297

1

226,00 63,00 289,00

Total   : 226,00 63,00 289,00

T O T A L  (LEI  RON) : 226,00 63,00 289,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ADAM  MARIUS ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 14 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 514447 , C.I.F.**) 1750819443018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 14, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 110/1/1, Cl. beton inst.:78,95 mp (
sup. utila:  56,39 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:26,38 mp, 
Suprafata Totala: 105; An ct.:2002

1

32,00 1,00 33,00

Total  Cladiri : 32,00 1,00 33,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 1,00 33,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ADE MARK PRODCOM 
Nr. de rol nominal unic:  3886130
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 497 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  34549829 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BRP ; CC: 649; Masa: ; CP:; 
Seria: M1154056; Nr.:3JBLPAJ64JJ001
320; Serie sasiu: 3JBLPAJ64JJ001320; 
Data iesire:22.01.2021

1

8,00 1,00 9,00

Total   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AFRASINEI VICTOR-LAURENTIU  AFRASINEI IOANA-LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  15002
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 274277 , C.I.F.**) 1791126430061 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AGAPI  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  11955
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 16 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 406277 , C.I.F.**) 2661106210025 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 16 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 3076, Cl. lemn fara 
inst.:101,81 mp (sup. utila:  72,72 mp), 
Suprafata Totala: 102; An ct.:1990

1

0,00 9,00 9,00

Total  Cladiri : 0,00 9,00 9,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 16 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 3076, Parcela: 431,43
2, Tarla: 11, Suprafata Totala: 910; 
Suprafete: , liber:760,67 mp, ocupat:14
9,33 mp

2

7,00 20,00 27,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 20,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 47,00 158,00

Total  Alte Taxe : 111,00 47,00 158,00

T O T A L  (LEI  RON) : 118,00 76,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AGAPIE  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1673069
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. SIBIU , nr. 33 , bl. Z11 , sc. 1 , 

et.  4 , ap.  30
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 379962 , C.I.F.**) 2750924212979 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1773/2, Parcela: 205/10/1, Tarla: 30
, Suprafata Totala: 1.928; Suprafete: , 
arabil:1.928,11 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1773/1, Suprafata Totala: 962; 
Suprafete: , arabil:962,19 mp

2

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: AGENTIA DOMENIILOR STATULUI ,Contract de arenda nr 31/16,08,2017 pentru SC AGROSTAR PERIS SRL CUI 
18403332

Nr. de rol nominal unic:  2691304
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 16 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN, nr. 16 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 423.250; 
Suprafete: , arabil:423.250,00 mp

1

205,00 6,00 211,00

Total  Terenuri Extravilan : 205,00 6,00 211,00

T O T A L  (LEI  RON) : 205,00 6,00 211,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AHMAD MOHAMMAD ,  AHMAD CRINA - IRINEL, CNP 2600606100072
Nr. de rol nominal unic:  15102
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 850049 , C.I.F.**) 1570126400748 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/11, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 7.899; Suprafete: , arabil:7.899,
00 mp

1

38,00 2,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2583:INCHEIERE DE INTABULARE NR 
135987/08,10,2007, Parcela: 321/53, 
Tarla: 71, Suprafata Totala: 7.386; 
Suprafete: , arabil:7.386,00 mp

2

35,00 2,00 37,00

Total  Terenuri Extravilan : 73,00 4,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 73,00 4,00 77,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBASTROIU  CRISTIAN-IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  13784
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1560112400620 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.274; Suprafete: , arabil:4.274,
00 mp

1

11,00 1,00 12,00

Total  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU   MARIUS FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1652584
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PORUMBACU , nr. 13 , bl. 86 , 

sc.  1 , et.  5 , ap.  31
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/885498 , C.I.F.**) 1880328471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 20 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
51837, Anexe beton fara inst.:80,00 
mp (sup. utila:  57,14 mp), Suprafata 
Totala: 80; An anexa:2012

1

142,00 82,00 224,00

Total  Cladiri : 142,00 82,00 224,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, bl. 808 Rang: V, Zona: 
B, Nr.Cad: 55450, Parcela: 1625/1, 
Tarla: 36, Suprafata Totala: 2.177; 
Suprafete: , arabil:2.177,00 mp

2

72,00 38,00 110,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, bl. 808 Rang: V, Zona: 
A, Nr.Cad: 51837, Parcela: 1060;1061, 
Tarla: 30, Suprafata Totala: 158; 
Suprafete: , liber:78,00 mp, ocupat:80,
00 mp

3

81,00 46,00 127,00

Total  Terenuri Intravilan : 153,00 84,00 237,00

T O T A L  (LEI  RON) : 295,00 166,00 461,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  ANDREI-FLORIN ; ALBU ANDREEA-2810731430040
Nr. de rol nominal unic:  12904
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr. 27 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF357532 , C.I.F.**) 1800824430100 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Anexe lemn fara inst.:99,00 mp (sup. 
utila:  70,71 mp), Suprafata Totala: 99; 
An anexa:1960

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4553, 
Anexe beton fara inst.:84,00 mp (sup. 
utila:  60,00 mp), Suprafata Totala: 84; 
An anexa:1960

2

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, Cl. 
beton fara inst.:77,00 mp (sup. utila:  
55,00 mp), Suprafata Totala: 77; An ct.:
1960

3

37,00 2,00 39,00

Total  Cladiri : 55,00 3,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Parcela: 1620;1621, Tarla: 36, 
Suprafata Totala: 1.171; Suprafete: , 
arabil:1.171,00 mp

4

3,00 0,00 3,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Parcela: 1620;1621, Tarla: 36, 
Suprafata Totala: 836; Suprafete: , liber
:576,00 mp, ocupat:260,00 mp

5

39,00 4,00 43,00

Total  Terenuri Intravilan : 42,00 4,00 46,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MZ ; CC: 250; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 2153131; Nr.:2153131; 
Serie sasiu: 2153131

6

16,00 1,00 17,00

Total   : 16,00 1,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 224,00 13,00 237,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  CRISTINA-MADALINA 
Nr. de rol nominal unic:  10503
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 161 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 332512 , C.I.F.**) 2911224410048 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Anexe beton 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:20
08

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Cl. beton fara 
inst.:95,00 mp (sup. utila:  67,86 mp), 
Suprafata Totala: 95; An ct.:2008

2

68,00 4,00 72,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Anexe lemn 
fara inst.:13,00 mp (sup. utila:  9,29 mp
), Suprafata Totala: 13; An anexa:2008

3

1,00 0,00 1,00

Total  Cladiri : 72,00 4,00 76,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Parcela: 3584
-3587, Tarla: 84,T 138, Suprafata 
Totala: 1.528; Suprafete: , arabil:1.528,
00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Parcela: 3584
-3587, Tarla: 84 , T 138, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:377,00 
mp, ocupat:123,00 mp

5
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32,00 3,00 35,00

Total  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2236:I
NCHEIEREA DE RECTIFICARE NR 1364
19,04,2005 A CERT DE MOSTENITOR 
NR 117/11,10,2004, Parcela: 602/14:IN
CHEIEREA DE INTABULARE NR 167995
07,11,2008, Tarla: 147, Suprafata 
Totala: 17.451; Suprafete: , arabil:17.45
1,00 mp

6

88,00 5,00 93,00

Total  Terenuri Extravilan : 88,00 5,00 93,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 307,00 17,00 324,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  13973
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.800; Suprafete: , 
arabil:1.800,00 mp

1

100,00 56,00 156,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

8,00 17,00 25,00

Total  Terenuri Intravilan : 108,00 73,00 181,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.000; Suprafete: , 
arabil:2.000,00 mp

3

112,00 76,00 188,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

17,00 35,00 52,00

Total  Terenuri Extravilan : 129,00 111,00 240,00

T O T A L  (LEI  RON) : 237,00 184,00 421,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1651604
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 161 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 668571 , C.I.F.**) 1910628471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C4 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0020274; Nr.:V
F7NC9HP0BY568779; Serie sasiu: VF7
NC9HP0BY568779

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARICICA 
Nr. de rol nominal unic:  12687
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  145 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 250491 , C.I.F.**) 2610217400465 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:75,00 mp (sup. 
utila:  53,57 mp), Suprafata Totala: 75; 
An anexa:2006

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:6,25 mp (sup. 
utila:  4,46 mp), Suprafata Totala: 6; An 
anexa:2006

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton inst.:97,95 mp (sup. utila:  69,96 
mp), Suprafata Totala: 98; An ct.:2006

3

111,00 7,00 118,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:85,26 mp (sup. utila:  
60,90 mp), Suprafata Totala: 85; An ct.:
2006

4

58,00 3,00 61,00

Total  Cladiri : 176,00 10,00 186,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 920; Suprafete: , 
arabil:920,00 mp

5

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.550; Suprafete: , 
arabil:1.550,00 mp

6

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 144; Suprafete: , 
arabil:144,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 512; Suprafete: , liber:247,54 
mp, ocupat:264,46 mp

8

33,00 3,00 36,00

Total  Terenuri Intravilan : 40,00 3,00 43,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.315; Suprafete: , 
arabil:5.315,00 mp

9

26,00 2,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.001; Suprafete: , 
arabil:2.001,00 mp

10

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 944; Suprafete: , 
arabil:944,00 mp

11

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 41,00 3,00 44,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 1; Masa: 
1600; CP:; Seria: 71230556,; Nr.:71230
556,; Serie sasiu: 71230556,

12

8,00 1,00 9,00

Total   : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 404,00 23,00 427,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  1860127
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ALEXANDRU IOAN CUZA , nr. 8 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 438995 , C.I.F.**) 1800130410092 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
043176; Nr.:WVWZZZ3BZYP309289; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZYP309289

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARIUS FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1831361
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PORUMBACU , nr. 13 , bl. 86 , 

sc.  1 , et.  5 , ap.  31
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1880328471337 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 20 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51837, Parcela: 1060;1061, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 155; Suprafete: , liber
:155,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: A, Nr.
Cad: 50331, Parcela: 1060,1061, Tarla: 
30, Suprafata Totala: 484; Suprafete: , 
liber:483,67 mp; Data iesire:15.12.2021
; Procent coproprietate: 33,33%

2

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 2,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  1633165
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr. 27 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1510428400585 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Parcela: 1115/47, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.368; Suprafete: , arabil:1.368,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 19/12;217/1/53;23/20/1, Tarla: 
2;69/1;2, Suprafata Totala: 7.162; 
Suprafete: , arabil:7.162,00 mp

2

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 633/6/8, Tarla: 152, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/2/54, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

4

24,00 1,00 25,00

Total  Terenuri Extravilan : 63,00 3,00 66,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 3,00 69,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALBU ROMICA;ALBU MARIANA;RADULESCU DIANA-MIHAELA;ALBU MARCELA;CROITORU CRISTINA;ALBU 
DANIEL;IONITA IRINA VALENTINA;ALBU ADRIANA-CORINA 

Nr. de rol nominal unic:  13000
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 6 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1710617470035 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Anexe lemn fara inst.:6,0
0 mp (sup. utila:  4,29 mp), Suprafata 
Totala: 6; An anexa:1960

1

4,00 1,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:58,50 
mp (sup. utila:  41,79 mp), Suprafata 
Totala: 59; An ct.:1960

2

43,00 16,00 59,00

Total  Cladiri : 47,00 17,00 64,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1469, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 406; Suprafete: , vii:4
06,00 mp

3

24,00 12,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1468, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 207; Suprafete: , 
arabil:207,00 mp

4

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1457, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 459; Suprafete: , liber
:394,50 mp, ocupat:64,50 mp

5

93,00 31,00 124,00

Total  Terenuri Intravilan : 122,00 44,00 166,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/78, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 4.000; Suprafete: , 
arabil:4.000,00 mp

6

85,00 30,00 115,00

Total  Terenuri Extravilan : 85,00 30,00 115,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa PSI persoane fizice FN / 31.12.20
13

7

264,00 63,00 327,00

Total  Alte Taxe : 264,00 63,00 327,00

T O T A L  (LEI  RON) : 518,00 154,00 672,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1668263
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 68 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 251803 , C.I.F.**) 2880906460011 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA2048
2; Nr.:UU1LR5231523034229; Serie 
sasiu: UU1LR5231523034229

1

555,00 283,00 838,00

Total   : 555,00 283,00 838,00

T O T A L  (LEI  RON) : 555,00 283,00 838,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 15 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2620114400250 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
317/1/2, Tarla: 69/1, Suprafata Totala: 7
.400; Suprafete: , arabil:7.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

188,00 75,00 263,00

Total  Terenuri Extravilan : 188,00 75,00 263,00

T O T A L  (LEI  RON) : 188,00 75,00 263,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12910
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. PANAIT CERNA , nr. 4 , bl. M57

, sc.  1 , et.  7 , ap.  23
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/441652 , C.I.F.**) 1590218400553 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 26 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 1586, Tarla: 
35, Suprafata Totala: 672; Suprafete: , 
arabil:672,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 26 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 1585, Tarla: 
35, Suprafata Totala: 279; Suprafete: , 
liber:279,00 mp

2

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/34, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 3.349; Suprafete: , arabil:3.349,
00 mp

3

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/1, Tarla: 69/1, Suprafata 
Totala: 5.800; Suprafete: , arabil:5.800,
00 mp

4

28,00 3,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 77/28/1, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

5

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 47,00 4,00 51,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 5,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU MARIUS FLORIN ;  ALBU MARICICA; 
Nr. de rol nominal unic:  13024
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INV. GHEORGHE PETRE , nr. 145 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 254567 , C.I.F.**) 1880328471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:2008

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:79,00 mp (sup. utila:  56,
43 mp), Suprafata Totala: 79; An ct.:20
08

2

18,00 2,00 20,00

Total  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 233; Suprafete: , 
livezi:233,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 294; Suprafete: , 
arabil:294,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 488; Suprafete: , liber:368,00 
mp, ocupat:120,00 mp

5

32,00 3,00 35,00

Total  Terenuri Intravilan : 34,00 3,00 37,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.800; Suprafete: , 
arabil:4.800,00 mp

6

23,00 1,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.126; Suprafete: , 
arabil:7.126,00 mp

7

34,00 2,00 36,00

Total  Terenuri Extravilan : 57,00 3,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 223,00 13,00 236,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU VALERICA;MUNTEANU LACRAMIOARA;  NICOLAE FLORICA; IBA AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  14697
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2670824471036 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.504; Suprafete: , arabil:1.504,
44 mp

1

66,00 35,00 101,00

Total  Terenuri Intravilan : 66,00 35,00 101,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 35,00 101,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALDEA  NICULAE; ALDEA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14027
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1521009400346 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 214/1/14, Tarla: 31, Suprafata 
Totala: 2.230; Suprafete: , arabil:2.230,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1843042
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2860717471339 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1360; Masa
1600; CP:; Seria: 0450197; Nr.:045019
7; Serie sasiu: 0450197

1

167,00 34,00 201,00

Total   : 167,00 34,00 201,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie R18/0386195 / 31.
07.2018

2

250,00 0,00 250,00

Amenzi buget local PIFX/0144224 / 09.
09.2017

3

290,00 0,00 290,00

Total  Alte Taxe : 540,00 0,00 540,00

T O T A L  (LEI  RON) : 707,00 34,00 741,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1493611
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 10 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/122920 , C.I.F.**) 1730930470018 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA ; CC: 652; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 543184; Nr.:54
3184; Serie sasiu: 543184

1

64,00 7,00 71,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 4T89631; Nr.:
WF0HXXTTFH4T89631; Serie sasiu: 
WF0HXXTTFH4T89631

2

2.066,00 231,00 2.297,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1968
; Masa: 2000; CP:; Seria: 065407; Nr.:T
MBGE61Z172054521; Serie sasiu: 
TMBGE61Z172054521

3

390,00 44,00 434,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DUCATO CUMP DE LA 
ALECOM ; CC: 2287; Masa: 12; CP:; 
Seria: 0807930; Nr.:ZFA250000014687
50; Serie sasiu: ZFA25000001468750

4

780,00 87,00 867,00

Total   : 3.300,00 369,00 3.669,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi IF 0010846 / 21.03.20205

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie / 01.01.20006
1.180,00 0,00 1.180,00

Amenzi de circulatie PIFX /0076289 / 
29.08.2016

7

750,00 0,00 750,00

Amenzi de circulatie PCSX/023135 / 01
.10.2016

8

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie CP /8834370 / 03.
04.2015

9
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195,00 0,00 195,00

Amenzi de circulatie PH/00002996 / 07.
07.2014

10

5,00 0,00 5,00

Total  Alte Taxe : 2.630,00 0,00 2.630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.930,00 369,00 6.299,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU SABIN 
Nr. de rol nominal unic:  337867
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 467 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/276346 , C.I.F.**) 1861113471343 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1388; Masa: 
1600; CP:; Seria: 31010304; Nr.:WOLO
SAF07Y4204999; Serie sasiu: 
WOLOSAF07Y4204999

1

48,00 27,00 75,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU HONDA ; CC: 
998; Masa: 1600; CP:; Seria: 2204554; 
Nr.:JH2SC57A26M203900; Serie sasiu: 
JH2SC57A26M203900

2

40,00 24,00 64,00

Total   : 88,00 51,00 139,00

T O T A L  (LEI  RON) : 88,00 51,00 139,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU STEFAN DRAGOS ;  ALECU VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  15138
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 10 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1710903470031 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang
: IV, Zona: C, Cl. beton fara inst.:157,6
0 mp (sup. utila:  112,57 mp), Suprafata 
Totala: 158; An ct.:2010

1

107,00 17,00 124,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang
: IV, Zona: C, Cl. beton fara inst.:157,6
0 mp (sup. utila:  112,57 mp), Suprafata 
Totala: 158; An ct.:2010

2

107,00 160,00 267,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.2
012

3

0,00 280,00 280,00

Total  Cladiri : 214,00 457,00 671,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 180; Suprafete: , arabil:180,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 620; Suprafete: , liber
:462,40 mp, ocupat:157,60 mp

5

73,00 29,00 102,00

Total  Terenuri Intravilan : 76,00 29,00 105,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HOINAR - MOTORETA ; CC: 
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 8901765; 
Nr.:8901765; Serie sasiu: 8901765

6
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13,00 1,00 14,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 229; Masa
: 1600; CP:; Seria: 7K054374; Nr.:7K05
4374; Serie sasiu: 7K054374

7

16,00 1,00 17,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 352176; Nr.:352176; 
Serie sasiu: 352176

8

200,00 463,00 663,00

Total   : 229,00 465,00 694,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

180,00 345,00 525,00

Total  Alte Taxe : 180,00 345,00 525,00

T O T A L  (LEI  RON) : 699,00 1.296,00 1.995,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13210
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.141; Suprafete: , arabil:2.141,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRESCU  VERONICA-ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  2458103
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KL 474342 , C.I.F.**) 2740828510021 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 56885, 
Parcela: 557/36;557/37;557/38/1, Tarla: 
135, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRESCU FLORINEL DANUT  
Nr. de rol nominal unic:  15084
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. 13 SEPTEMBRIE , nr. 106 , bl. 

50 , sc.  1 , et.  6 , ap.  18
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/509601 , C.I.F.**) 1680717151797 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
3/46, Tarla: 231, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
3/52, Tarla: 231, Suprafata Totala: 3.70
0; Suprafete: , arabil:3.700,00 mp

2

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
3/53, Tarla: 231, Suprafata Totala: 2.90
0; Suprafete: , arabil:2.900,00 mp

3

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
3/48, Tarla: 231, Suprafata Totala: 1.30
0; Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
3/55, Tarla: 231, Suprafata Totala: 1.50
0; Suprafete: , arabil:1.500,00 mp

5

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
3/49, Tarla: 231, Suprafata Totala: 2.20
0; Suprafete: , arabil:2.200,00 mp

6

11,00 1,00 12,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 231, 
Suprafata Totala: 4.100; Suprafete: , 
arabil:4.100,00 mp

7

20,00 1,00 21,00

Total  Terenuri Extravilan : 100,00 5,00 105,00

T O T A L  (LEI  RON) : 100,00 5,00 105,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALEXANDRESCU OVIDIU;ALEXANDRESCU AURELIA; PARLEA RODICA-CONSTANTA; ;POPA RUXANDRA;CREATA 
MIRUNA; CRACIUNESCU DANA; NESTIANU-BEU SERBAN 

Nr. de rol nominal unic:  14085
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2400802296181 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 1059/
12, Tarla: 29, Suprafata Totala: 1.500; 
Suprafete: , arabil:1.500,00 mp

1

25,00 39,00 64,00

Total  Terenuri Intravilan : 25,00 39,00 64,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 640/1
5, Tarla: 154, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

2

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 594/2
0, Tarla: 145, Suprafata Totala: 31.450; 
Suprafete: , arabil:31.450,00 mp

3

159,00 10,00 169,00

Total  Terenuri Extravilan : 177,00 11,00 188,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 50,00 252,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  2897596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 31 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 298802 , C.I.F.**) 2871126324819 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CHEVROLET ; CC: 1206; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 078168kc3; Nr.
:KL1SF48DJ9W056561; Serie sasiu: 
KL1SF48DJ9W056561

1

56,00 3,00 59,00

Total   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12582
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 31 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1600401400444 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:58,82 mp (sup. utila:  
42,01 mp), Suprafata Totala: 59; An ct.:
2006

2

40,00 4,00 44,00

Total  Cladiri : 42,00 4,00 46,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 431; Suprafete: , 
arabil:431,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 297; Suprafete: , liber:214,18 
mp, ocupat:82,82 mp

4

19,00 2,00 21,00

Total  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 792832; Nr.:808316; 
Serie sasiu: 808316; Data iesire:06.08.
2018

5

388,00 333,00 721,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRABANT 601 ; CC: 595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1729570; Nr.:3
601247; Serie sasiu: 3601247; Data 
iesire:06.08.2018

6

85,00 143,00 228,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 58
; Masa: 1600; CP:; Seria: 661263; Nr.:6
74634; Serie sasiu: 674634; Data iesire
:06.08.2018

7

28,00 38,00 66,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

8

0,00 32,00 32,00

Total   : 501,00 546,00 1.047,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

9

139,00 11,00 150,00

Total  Alte Taxe : 139,00 11,00 150,00

T O T A L  (LEI  RON) : 702,00 563,00 1.265,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  2198843
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 31 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1861129471337 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA CARAVAN ; 
CC: 1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 20A
T6543; Nr.:W0L0TGF3532161531; 
Serie sasiu: W0L0TGF3532161531

1

128,00 15,00 143,00

Total   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  IOANA SI NISTOR 
Nr. de rol nominal unic:  14332
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.590; Suprafete: , 
arabil:2.590,00 mp

1

133,00 90,00 223,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

21,00 44,00 65,00

Total  Terenuri Extravilan : 154,00 134,00 288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 134,00 288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  MARIUS IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1655591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 14 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1910301471344 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA RAPID ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: X35116; Nr.:TM
BAL6NH0E4010721; Serie sasiu: 
TMBAL6NH0E4010721

1

127,00 15,00 142,00

Total   : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 15,00 142,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12906
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 34 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 546142 , C.I.F.**) 1620302400386 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI, nr. 34 Rang: V, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:64,00 mp (
sup. utila:  45,71 mp), Suprafata Totala: 
64; An ct.:1940

1

28,00 3,00 31,00

Total  Cladiri : 28,00 3,00 31,00

T O T A L  (LEI  RON) : 28,00 3,00 31,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU CONSTANTIN  ;ALEXANDRU MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  14595
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 28 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 936; Suprafete: , 
arabil:936,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.664; Suprafete: , 
arabil:1.664,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALEXANDRU CONSTANTIN, CNP1440512400016; ALEXANDRU MARIUS-CRISTIAN,CNP1701218424512;ALEXANDR
U (fosta GHEORGHEASA) DORA-INES,CNP2730821424524

Nr. de rol nominal unic:  11501
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 140 , bl. D18

, sc.  C , et.  1 , ap.  34
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

11,00 0,00 11,00

Total  Alte Taxe : 11,00 0,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  AMORINA 
Nr. de rol nominal unic:  13655
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.667; Suprafete: , arabil:6.666,
60 mp

1

32,00 3,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.800; Suprafete: , arabil:3.800,
00 mp

2

18,00 2,00 20,00

Total  Terenuri Extravilan : 50,00 5,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 5,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  GEANINA - ANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  2194176
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

29 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: Rang
: , Zona: , Suprafata Totala: 7; 
Suprafete: , liber:7,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  MIRCEA;MARIN ELENA;  ALEXE CRISTIAN,ALEXE  VIOREL, 
Nr. de rol nominal unic:  10937
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 13.315; Suprafete: , arabil:13.31
5,00 mp

1

67,00 4,00 71,00

Total  Terenuri Extravilan : 67,00 4,00 71,00

T O T A L  (LEI  RON) : 67,00 4,00 71,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  14538
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. EMIL GIRLEANU , nr. 13 , bl. A

9 , sc.  1 , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1391010400392 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 58461, 
Parcela: 999/6, Tarla: 217, Suprafata 
Totala: 40.200; Suprafete: , arabil:40.20
0,00 mp; Data iesire:04.03.2020

1

92,00 14,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 996/3, 
Tarla: 217, Suprafata Totala: 3.131; 
Suprafete: , arabil:3.131,00 mp

2

72,00 10,00 82,00

Total  Terenuri Extravilan : 164,00 24,00 188,00

T O T A L  (LEI  RON) : 164,00 24,00 188,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE ION, STAN ELENA,VASILE DANIELA ,ALEXE VASILE  ALEXE MARCEL,VOICILA TATIANA-GEANINA 
Nr. de rol nominal unic:  15197
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 196791 , C.I.F.**) 2770731471011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 mp), 
Suprafata Totala: 18; An ct.:2008

1

41,00 31,00 72,00

Total  Cladiri : 41,00 31,00 72,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 285; Suprafete: , arabil:285,00 
mp

2

41,00 29,00 70,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 603; Suprafete: , liber:585,00 
mp, ocupat:18,00 mp

3

431,00 357,00 788,00

Total  Terenuri Intravilan : 472,00 386,00 858,00

T O T A L  (LEI  RON) : 513,00 417,00 930,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALMAR SPEED SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2399548
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 4 , bl. , sc. , et. , ap

.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA 
SCHWARZMULLER ; CC: ; Masa: 
39000; CP:; Nr.:VABJS1339BH305504; 
Serie sasiu: VABJS1339BH305504

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: uk rema ; CC: ; Masa: 1400; 
CP:; Seria: -; Nr.:sgds098sww009662
4; Serie sasiu: sgds098sww0096624

2

36,00 1,00 37,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ CARGOBULL ; CC
; Masa: 39000; CP:; Seria: -; Nr.:WSM0
0000005106321; Serie sasiu: WSM000
00005106321

3

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: -; Nr.:WFM00000005
040940; Serie sasiu: WFM0000000504
0940

4

64,00 4,00 68,00

Total   : 228,00 13,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 228,00 13,00 241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AMARGHIOALEI ELENA ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359225
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. RAMURI TEI , nr. 29 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RR nr. 782438 , C.I.F.**) 2820926420012 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI Rang: V, Zona: B, 
Nr.Cad: 50876, Nr.CarFunc: 50876, 
Parcela: 1180, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 960; Suprafete: , arabil:960,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AMARIEI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12405
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 34 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2390915335021 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 mp), 
Suprafata Totala: 18; An ct.:2006

1

4,00 1,00 5,00

Total  Cladiri : 4,00 1,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 281; Suprafete: , arabil:281,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 354; Suprafete: , liber:336,00 
mp, ocupat:18,00 mp

3

17,00 8,00 25,00

Total  Terenuri Intravilan : 18,00 8,00 26,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 11.300; Suprafete: , arabil:11.30
0,00 mp

4

54,00 19,00 73,00

Total  Terenuri Extravilan : 54,00 19,00 73,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

233,00 120,00 353,00

Total  Alte Taxe : 233,00 120,00 353,00

T O T A L  (LEI  RON) : 309,00 148,00 457,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AMBER PERIS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 293 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  25582079 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN JETTA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 848175; 
Nr.:WVWZZZ16ZVM006514; Serie 
sasiu: WVWZZZ16ZVM006514

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1896; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 316841; Nr.:TM
BPF16YX64636944; Serie sasiu: 
TMBPF16YX64636944

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 1998
; Masa: 2000; CP:; Seria: 10041164; Nr.
:WDB2100351A437935; Serie sasiu: 
WDB2100351A437935

3

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN TGX ; CC: 12419; Masa
: 18; CP:; Seria: 51534102013412; Nr.:
WMA06XZZ6DM619308; Serie sasiu: 
WMA06XZZ6DM619308

4

590,00 35,00 625,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 12419; Masa: 18; 
CP:; Seria: 51540211634024; Nr.:WMA
05XZZ8FM669178; Serie sasiu: WMA0
5XZZ8FM669178

5

590,00 35,00 625,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA ; CC: 3; 
Masa: 39000; CP:; Seria: WSMS608000
0520854; Nr.:WSMS6080000520854; 
Serie sasiu: WSMS6080000520854

6

73,00 4,00 77,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL SPKH24 ; CC: 0; 
Masa: 35000; CP:; Nr.:WK0SPKH24Y07
54419; Serie sasiu: WK0SPKH24Y075
4419

7

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL ; CC: 0; Masa: 35000
; CP:; Nr.:WK0S0002400048055; Serie 
sasiu: WK0S0002400048055

8

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL ; CC: 0; Masa: 35000
; CP:; Nr.:WK0SN0024Y0765287; Serie 
sasiu: WK0SN0024Y0765287; Data 
iesire:27.01.2022

9

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL ; CC: 0; Masa: 35000
; CP:; Nr.:WKSN0024Y0765251; Serie 
sasiu: WKSN0024Y0765251; Data 
iesire:27.01.2022

10

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHIMTZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WS
M00000003052876; Serie sasiu: WSM0
0000003052876

11

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WS
M00000003057809; Serie sasiu: WSM0
0000003057809

12

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: -; Nr.:WSMS698000
0512442; Serie sasiu: WSMS69800005
12442

13

73,00 4,00 77,00

Total   : 2.220,00 129,00 2.349,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.220,00 129,00 2.349,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANCA  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  12343
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 15 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1680715470042 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:168,00 mp 
(sup. utila:  120,00 mp), Suprafata 
Totala: 168; An ct.:1999

1

223,00 25,00 248,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Locuinta subsol/mansarda:17
9,00 mp (sup. utila:  127,86 mp), 
Suprafata Totala: 179; An anexa:1999

2

300,00 34,00 334,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:59,00 
mp (sup. utila:  42,14 mp), Suprafata 
Totala: 59; An anexa:1999

3

23,00 3,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:59,00 
mp (sup. utila:  42,14 mp), Suprafata 
Totala: 59; An anexa:1999

4

23,00 3,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:36,00 
mp (sup. utila:  25,71 mp), Suprafata 
Totala: 36; An anexa:1999

5

14,00 1,00 15,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:31,00 
mp (sup. utila:  22,14 mp), Suprafata 
Totala: 31; An anexa:1999

6

6,00 0,00 6,00

Total  Cladiri : 589,00 66,00 655,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 957, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 808; Suprafete: , liber
:514,00 mp, ocupat:294,00 mp

7

76,00 10,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 957, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 232; Suprafete: , 
arabil:232,00 mp

8

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 78,00 10,00 88,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 999; 
Masa: 1600; CP:; Seria: R017670; Nr.:U
U1L5220661665610; Serie sasiu: UU1L
5220661665610

9

80,00 9,00 89,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 88246009; Nr.:88246
009; Serie sasiu: 88246009

10

390,00 44,00 434,00

Total   : 470,00 53,00 523,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

11

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.355,00 152,00 1.507,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANCA  CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  2428947
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 1 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 549213 , C.I.F.**) 1690721151823 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 86825852; Nr.:WBAB
S72060PR55222; Serie sasiu: WBABS
72060PR55222

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANCUTA IOANA;  CIOCOI MIHAITA-1760401414516
Nr. de rol nominal unic:  12030
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 622 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2710127470042 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:85,00 mp (sup. utila:  60,71 mp), 
Suprafata Totala: 85; An ct.:2006

1

296,00 75,00 371,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:85,00 mp (sup. utila:  60,71 mp), 
Suprafata Totala: 85; An ct.:2006

2

296,00 75,00 371,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

333,00 679,00 1.012,00

Total  Cladiri : 925,00 829,00 1.754,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.305; Suprafete: , arabil:1.305,
00 mp

4

40,00 14,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 282; Suprafete: , liber:197,00 
mp, ocupat:85,00 mp

5

68,00 19,00 87,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

33,00 70,00 103,00

Total  Terenuri Intravilan : 141,00 103,00 244,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7
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187,00 373,00 560,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

8

622,00 184,00 806,00

Total  Alte Taxe : 809,00 557,00 1.366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.875,00 1.489,00 3.364,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ANDREESCU DUMITRU CNP 1280408390671:ANDREESCU VASILICA CNP 2261101390678 :ANDREESCU 
CRISTINA ANGELA : ANDREESCU STEFANIA 

Nr. de rol nominal unic:  14474
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. STEFAN CEL MARE , nr. 44 , bl. 

33A , sc.  2 , et.   , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2640302400191 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: TITLU 
DE PROPRIETATE NR  61116/31,07,200
2, Parcela: 1034/1, Tarla: 223, 
Suprafata Totala: 30.000; Suprafete: , 
arabil:30.000,00 mp

1

1.493,00 891,00 2.384,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

242,00 443,00 685,00

Total  Terenuri Extravilan : 1.735,00 1.334,00 3.069,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.735,00 1.334,00 3.069,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ALEXANDRINA 
Nr. de rol nominal unic:  13152
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 169,00 420,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 80,00 120,00

Total  Terenuri Extravilan : 291,00 249,00 540,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 249,00 540,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10696
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 mp), 
Suprafata Totala: 18; An ct.:2006

1

41,00 25,00 66,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 47,00 66,00

Total  Cladiri : 60,00 72,00 132,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.265; Suprafete: , arabil:1.265,
00 mp

3

77,00 42,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 122; Suprafete: , liber:104,00 
mp, ocupat:18,00 mp

4

82,00 54,00 136,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

48,00 115,00 163,00

Total  Terenuri Intravilan : 207,00 211,00 418,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

231,00 517,00 748,00

Total  Alte Taxe : 231,00 517,00 748,00

T O T A L  (LEI  RON) : 498,00 800,00 1.298,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
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stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  12081
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 5 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1620531400311 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SPERANTEI, nr. 5 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. beton fara inst.:50,00 mp (sup. 
utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 50; 
An ct.:1999

1

66,00 9,00 75,00

Total  Cladiri : 66,00 9,00 75,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SPERANTEI, nr. 5 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 848;850, Tarla: 23, 
Suprafata Totala: 226; Suprafete: , liber
:176,00 mp, ocupat:50,00 mp

2

22,00 3,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SPERANTEI, nr. 5 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 848;850, Tarla: 23, 
Suprafata Totala: 210; Suprafete: , 
arabil:210,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 24,00 3,00 27,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.732; Suprafete: , arabil:2.732,
00 mp

4

26,00 4,00 30,00

Total  Terenuri Extravilan : 26,00 4,00 30,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

5

218,00 23,00 241,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 086121 / 08.09.20216

600,00 0,00 600,00

Alte amenzi PIFY 111722 / 08.09.20217
500,00 0,00 500,00
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Alte amenzi PIFY 092662 / 16.03.20218
200,00 0,00 200,00

Alte amenzi / 16.03.20219
200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local PIFX/00265 / 20.03.
2017

10

2.174,00 0,00 2.174,00

Total  Alte Taxe : 3.892,00 23,00 3.915,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.008,00 39,00 4.047,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  11508
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:59,54 mp (sup. utila:  42,53 mp), 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

1

27,00 4,00 31,00

Total  Cladiri : 27,00 4,00 31,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 261; Suprafete: , liber:201,40 
mp, ocupat:59,54 mp

2

23,00 3,00 26,00

Total  Terenuri Intravilan : 23,00 3,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

3

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 268,00 30,00 298,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1487175
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 61 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/368901 , C.I.F.**) 2841012460116 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1927/1
, Parcela: 567/152, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 593; Suprafete: , 
arabil:593,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ELENA; GEREA IOANA;  BADEA STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  15712
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 906/2
8, Tarla: 90, Suprafata Totala: 2.091; 
Suprafete: , arabil:2.091,00 mp

1

105,00 69,00 174,00

Total  Terenuri Extravilan : 105,00 69,00 174,00

T O T A L  (LEI  RON) : 105,00 69,00 174,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  GEORGE-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1656686
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 77 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 368902 , C.I.F.**) 1851112471350 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. CARPENULUI Rang: IV, Zona: B, Cl
beton fara inst.:205,30 mp (sup. utila:  
146,64 mp), Suprafata Totala: 205; An 
ct.:2018

1

147,00 9,00 156,00

Total  Cladiri : 147,00 9,00 156,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. CARPENULUI, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55858, Parcela: 2589;
2590;2591;2594;2595, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 850; Suprafete: , 
arabil:850,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. CARPENULUI, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55858, Parcela: 2589;
2591;2591;2594;2595, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 595; Suprafete: , vii:5
95,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 11157 
/ 03.12.2018

4

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 263,00 14,00 277,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
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cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12051
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 596 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2320922400920 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:23,40 mp (sup. utila:  16,71 
mp), Suprafata Totala: 23; An anexa:20
06

1

12,00 4,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:62,00 mp (sup. utila:  44,29 mp), 
Suprafata Totala: 62; An ct.:2006

2

77,00 27,00 104,00

Total  Cladiri : 89,00 31,00 120,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 321; Suprafete: , arabil:321,00 
mp

3

32,00 17,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 422; Suprafete: , liber:336,60 
mp, ocupat:85,40 mp

4

113,00 38,00 151,00

Total  Terenuri Intravilan : 145,00 55,00 200,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

5

113,00 33,00 146,00

Total  Terenuri Extravilan : 113,00 33,00 146,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

694,00 206,00 900,00

Total  Alte Taxe : 694,00 206,00 900,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.041,00 325,00 1.366,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10040
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

19 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 174515 , C.I.F.**) 1451025400379 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr. 
21, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:10,00 
mp (sup. utila:  7,14 mp), Suprafata 
Totala: 10; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr. 
21, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:93,08 mp (s
up. utila:  66,49 mp), Suprafata Totala: 
93; An ct.:2006

2

22,00 12,00 34,00

Total  Cladiri : 23,00 12,00 35,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 246; Suprafete: , arabil:246,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr. 
21 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
1.118; Suprafete: , liber:1.014,92 mp, 
ocupat:103,08 mp

4

72,00 32,00 104,00

Total  Terenuri Intravilan : 73,00 32,00 105,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

294,00 76,00 370,00

Total  Alte Taxe : 294,00 76,00 370,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 120,00 510,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 31 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 084123 , C.I.F.**) 2891025070080 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 31 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. beton fara inst.:88,04 mp (sup. 
utila:  62,89 mp), Suprafata Totala: 88; 
An ct.:2020

1

60,00 4,00 64,00

Total  Cladiri : 60,00 4,00 64,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 31 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 53567, Parcela: 5384;5385;
5386;5387, Tarla: 127, Suprafata Totala
: 574; Suprafete: , liber:485,96 mp, 
ocupat:88,04 mp

2

27,00 2,00 29,00

Total  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2019

3

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 198,00 11,00 209,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  MARIO - CONSTANTINESCU 
Nr. de rol nominal unic:  10656
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1600930400032 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.300; Suprafete: , arabil:4.300,
00 mp

1

22,00 2,00 24,00

Total  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  11968
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , bl. 5 , sc. , 

et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1691016470065 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:68,33 mp (sup. utila:  48,81 
mp), Suprafata Totala: 68; An ct.:2006

1

121,00 55,00 176,00

Total  Cladiri : 121,00 55,00 176,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

387,00 157,00 544,00

Total  Alte Taxe : 387,00 157,00 544,00

T O T A L  (LEI  RON) : 508,00 212,00 720,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  RALUCA 
Nr. de rol nominal unic:  1948585
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , bl. 5 , sc. , 

et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/449574 , C.I.F.**) 2750426411519 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SANDERO ; CC: 1598
; Masa: 1600; CP:; Seria: UD37134; Nr.:
UU1BSDAFF39811480; Serie sasiu: UU
1BSDAFF39811480

1

192,00 30,00 222,00

Total   : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 30,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  RAMONA ANA- MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1950478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 51-53 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 654781 , C.I.F.**) 6010314471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA; CC: 1422; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 244741; Nr.:TMB
AE25J883042235; Serie sasiu: TMBAE
25J883042235

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  RODICA LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1802273
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 592 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 127649 , C.I.F.**) 2690301151821 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Renault ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: R352474; Nr.:R35247
4; Serie sasiu: R352474

1

167,00 32,00 199,00

Total   : 167,00 32,00 199,00

T O T A L  (LEI  RON) : 167,00 32,00 199,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  2632627
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 51 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1760812471023 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ZAFIRA ; CC: 1796; 
Masa: 2000; CP:; Nr.:W0L0TGF751214
5420; Serie sasiu: W0L0TGF75121454
20

1

180,00 11,00 191,00

Total   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI ADRIAN;ANDREI MIHAELA  ;( ANDREI ELENA-drept de abitatie viagera2/8 teren,10/16 constructii 
Nr. de rol nominal unic:  12050
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 598 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1720828471014 , tel./fax  -- , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:16,19 mp (sup. utila:  11,56 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:20
06

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:12,59 mp (sup. utila:  8,99 mp
), Suprafata Totala: 13; An anexa:2006

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:90,83 mp (sup. utila:  64,88 mp), 
Suprafata Totala: 91; An ct.:2006

3

40,00 5,00 45,00

Total  Cladiri : 44,00 5,00 49,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 283; Suprafete: , arabil:282,51 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 527; Suprafete: , 
liber:407,36 mp, ocupat:119,61 mp

5

50,00 6,00 56,00

Total  Terenuri Intravilan : 52,00 6,00 58,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.857; Suprafete: , arabil:4.857,
00 mp

6

44,00 6,00 50,00

Total  Terenuri Extravilan : 44,00 6,00 50,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

328,00 34,00 362,00

Total  Alte Taxe : 328,00 34,00 362,00

T O T A L  (LEI  RON) : 468,00 51,00 519,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  191927
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIOLPANI , satul/sectorul PISCU , str. BISERICII , nr. 16 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/119031 , C.I.F.**) 2670824471036 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51035, 
Parcela: 847/5/2;847/6;847/6/1, Tarla: 
173, Suprafata Totala: 1.498; 
Suprafete: , arabil:1.498,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51038
-COPROPRIETAR, Parcela: 847/5/2;847
6;847/6/1, Tarla: 173, Suprafata Totala: 
62; Suprafete: , arabil:62,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 6 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria  BC  nr.  343805 , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.000; Suprafete: , arabil:8.000,
00 mp

1

75,00 9,00 84,00

Total  Terenuri Extravilan : 75,00 9,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 75,00 9,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  1768341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 598 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/218946 , C.I.F.**) 2760731471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ; CC: 1599; Masa: 
1600; CP:; Seria: 408100; Nr.:KMHHN6
1BP3U078167; Serie sasiu: KMHHN61B
P3U078167; Data iesire:06.01.2022

1

127,00 15,00 142,00

Total   : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 15,00 142,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI PETRE -defunct 
Nr. de rol nominal unic:  10630
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 177862 , C.I.F.**) 2510701400731 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.705; Suprafete: , arabil:2.705,
00 mp

1

14,00 1,00 15,00

Total  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI VICTOR DANIEL  ;ANDREI STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  10221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 61 , bl. - , sc. - , et. 0

, ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1610112400300 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/8
4, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/1
24, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.864; 
Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/1/
53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/4
0, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

4

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Extravilan : 11,00 0,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI VIORICA  MARCOSANU VIRGINIA  
Nr. de rol nominal unic:  15298
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2530312400860 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 205,00 456,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

58,00 136,00 194,00

Total  Terenuri Extravilan : 309,00 341,00 650,00

T O T A L  (LEI  RON) : 309,00 341,00 650,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRIESCU MARIA-ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359739
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 2 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. PETRE 

ANTONESCU , nr.  6 , bl.  28 , sc.  1 , et.  1 , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2890715030048 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 16 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57843, 
Suprafata Totala: 755; Suprafete: , 
arabil:755,00 mp; Procent coproprietate
: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONACHE ALINA ,  ANDRONACHE GHIORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15114
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 449122 , C.I.F.**) 2760818131213 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.782; Suprafete: , arabil:1.782,
00 mp

1

70,00 27,00 97,00

Total  Terenuri Intravilan : 70,00 27,00 97,00

T O T A L  (LEI  RON) : 70,00 27,00 97,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONE  FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11796
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55939, 
Parcela: 868/7, Tarla: 179, Suprafata 
Totala: 1.008; Suprafete: , arabil:1.008,
00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 868/7, 
Tarla: 179, Suprafata Totala: 3.495; 
Suprafete: , arabil:3.495,00 mp

2

17,00 2,00 19,00

Total  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONE  VLAD 
Nr. de rol nominal unic:  1660030
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 566 , bl. 1 , sc. , 

et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1820208410012 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA2402
5; Nr.:UU1R5231523039207; Serie 
sasiu: UU1R5231523039207

1

555,00 343,00 898,00

Total   : 555,00 343,00 898,00

T O T A L  (LEI  RON) : 555,00 343,00 898,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONE GHEORGHE;;  -CERTIFICAT DE GREFA JUD. BUFTEA , DOSAR CIVIL NR. 701/24.01.2011
Nr. de rol nominal unic:  13271
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 035621 , C.I.F.**) 1790201471044 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.631; Suprafete: , arabil:7.631,
43 mp

1

319,00 213,00 532,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

23,00 6,00 29,00

Total  Terenuri Extravilan : 342,00 219,00 561,00

T O T A L  (LEI  RON) : 342,00 219,00 561,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANECULOAIE SORIN STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  15496
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. APUSULUI , nr. 29 , bl. N19 , 

sc.  1 , et.  5 , ap.  18
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1750424390695 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7:Cota de 3,775% din totalul 
de 2608mp apartin coproprietarului 
ANECULOAIE SORIN STEFAN, 
Suprafata Totala: 98; Suprafete: , arabil
:98,44 mp

1

9,00 4,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7:Cota de 4,430% din totalul 
de 2608 mp apartin coproprietarei 
POPA GEORGETA, Suprafata Totala: 
116; Suprafete: , arabil:115,53 mp; Data 
iesire:21.01.2014

2

3,00 3,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/9/1/2:apartine proprietarului 
ANECULOAIE SORIN - STEFAN, 
Suprafata Totala: 528; Suprafete: , liber
:528,00 mp

3

159,00 52,00 211,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/9/1/2 apartine proprietarului 
ANECULOAIE SORIN -STEFAN, 
Suprafata Totala: 272; Suprafete: , 
arabil:272,00 mp

4

19,00 9,00 28,00

Total  Terenuri Intravilan : 190,00 68,00 258,00

T O T A L  (LEI  RON) : 190,00 68,00 258,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ADRIAN - COSMIN 
Nr. de rol nominal unic:  1612763
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 189 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1780821471022 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CASE ; CC: 3928; Masa: ; CP
:; Nr.:DBD0010577; Serie sasiu: DBD00
10577

1

40,00 4,00 44,00

Total   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ANICA 
Nr. de rol nominal unic:  10956
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 470 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2360501400730 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Wartburg ; CC: 993; Masa: 
1600; CP:; Seria: 071597; Nr.:071597; 
Serie sasiu: 071597

1

473,00 395,00 868,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

133,00 293,00 426,00

Total   : 606,00 688,00 1.294,00

T O T A L  (LEI  RON) : 606,00 688,00 1.294,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12637
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 13 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1500420400665 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:42,00 mp (sup. utila:  30,
00 mp), Suprafata Totala: 42; An ct.:20
06

1

88,00 53,00 141,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 100,00 140,00

Total  Cladiri : 128,00 153,00 281,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V, 
Zona: B, Parcela: 412, Tarla: 13, 
Suprafata Totala: 171; Suprafete: , vii:1
71,00 mp

3

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V, 
Zona: B, Parcela: 409,410, Tarla: 13, 
Suprafata Totala: 2.710; Suprafete: , 
arabil:2.710,00 mp

4

99,00 56,00 155,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V, 
Zona: B, Parcela: 413, Tarla: 13, 
Suprafata Totala: 168; Suprafete: , liber
:126,00 mp, ocupat:42,00 mp

5

309,00 262,00 571,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6
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309,00 746,00 1.055,00

Total  Terenuri Intravilan : 728,00 1.071,00 1.799,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V, 
Zona: B, Parcela: 53/11, Tarla: 3, 
Suprafata Totala: 3.260; Suprafete: , 
arabil:3.260,00 mp

7

168,00 107,00 275,00

Total  Terenuri Extravilan : 168,00 107,00 275,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

334,00 663,00 997,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

745,00 304,00 1.049,00

Total  Alte Taxe : 1.079,00 967,00 2.046,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.103,00 2.298,00 4.401,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  14289
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CRANGULUI , nr. 11 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.990; Suprafete: , 
arabil:5.990,00 mp

1

29,00 3,00 32,00

Total  Terenuri Extravilan : 29,00 3,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 29,00 3,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  FLOAREA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11319
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 3256,
3257,3258, Tarla: 78, Suprafata Totala: 
971; Suprafete: , vii:971,00 mp

1

84,00 44,00 128,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 3256,
3257,3258, Tarla: 78, Suprafata Totala: 
216; Suprafete: , arabil:216,00 mp

2

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 3256,
3257,3258, Tarla: 78, Suprafata Totala: 
728; Suprafete: , liber:728,00 mp

3

528,00 350,00 878,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

99,00 188,00 287,00

Total  Terenuri Intravilan : 722,00 589,00 1.311,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 866/2
7, Tarla: 207, Suprafata Totala: 5.185; 
Suprafete: , arabil:5.185,00 mp

5

280,00 179,00 459,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

87,00 163,00 250,00

Total  Terenuri Extravilan : 367,00 342,00 709,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.089,00 931,00 2.020,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13014
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 1 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:71,40 mp (sup. utila:  
51,00 mp), Suprafata Totala: 71; An ct.:
2006

1

140,00 23,00 163,00

Total  Cladiri : 140,00 23,00 163,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 460; Suprafete: , liber
:388,60 mp, ocupat:71,40 mp

2

64,00 10,00 74,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 460; Suprafete: , 
arabil:460,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 67,00 10,00 77,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

319,00 47,00 366,00

Total  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 526,00 80,00 606,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  2204021
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA CARAGIALE , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1560811400690 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 74/20, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 2.120; Suprafete: , arabil:2.120,
00 mp

1

48,00 18,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:28.03.2016

2

93,00 185,00 278,00

Total  Terenuri Extravilan : 141,00 203,00 344,00

T O T A L  (LEI  RON) : 141,00 203,00 344,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ILIE-defunct ; 
Nr. de rol nominal unic:  12584
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  43 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:9,00 mp (sup. 
utila:  6,43 mp), Suprafata Totala: 9; An 
anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:44,57 mp (sup. utila:  
31,84 mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:
2006

2

296,00 187,00 483,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

121,00 286,00 407,00

Total  Cladiri : 428,00 480,00 908,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.415; Suprafete: , 
arabil:2.415,00 mp

4

106,00 63,00 169,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

0,00 18,00 18,00

Total  Terenuri Extravilan : 106,00 81,00 187,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

326,00 640,00 966,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

7

745,00 304,00 1.049,00
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Total  Alte Taxe : 1.071,00 944,00 2.015,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.605,00 1.505,00 3.110,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13204
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.300; Suprafete: , arabil:12.30
0,00 mp

1

662,00 424,00 1.086,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

105,00 198,00 303,00

Total  Terenuri Extravilan : 767,00 622,00 1.389,00

T O T A L  (LEI  RON) : 767,00 622,00 1.389,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  IONELA NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  15799
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2820311471343 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  2500420
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 23 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1880528471334 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1686; Masa: 
2000; CP:; Seria: 0077285; Nr.:W0L0T
GF48Y5330081; Serie sasiu: W0L0TG
F48Y5330081

1

351,00 40,00 391,00

Total   : 351,00 40,00 391,00

T O T A L  (LEI  RON) : 351,00 40,00 391,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  LAURA -MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1784613
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 344382 , C.I.F.**) 2931215471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 514069; Nr.:VS
SZZZ1PZ8R039348; Serie sasiu: 
VSSZZZ1PZ8R039348

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  LUCRETIA 
Nr. de rol nominal unic:  4043298
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2410709400700 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 301/45, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp; Data iesire:29.12.2020

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 319/21, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Data iesire:29.12.2020

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/1/20, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 7.105; Suprafete: , arabil:7.105,
00 mp; Data iesire:29.12.2020

3

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12595
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,
43 mp), Suprafata Totala: 30; An ct.:20
06

1

7,00 1,00 8,00

Total  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MARILENA 
Nr. de rol nominal unic:  2218665
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 12 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2770530471028 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1299; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 6B35428; Nr.:
WF0HXXGAJH6B35428; Serie sasiu: 
WF0HXXGAJH6B35428

1

56,00 3,00 59,00

Total   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  12638
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 15 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:35,20 mp (sup. utila:  25,
14 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:20
06

2

74,00 45,00 119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

24,00 57,00 81,00

Total  Cladiri : 109,00 109,00 218,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.193; Suprafete: , 
arabil:2.193,00 mp

4

85,00 47,00 132,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 369; Suprafete: , liber:323,80 
mp, ocupat:45,20 mp

5

244,00 149,00 393,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

115,00 258,00 373,00

Total  Terenuri Intravilan : 444,00 454,00 898,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.728; Suprafete: , 
arabil:5.728,00 mp

7

291,00 188,00 479,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

90,00 189,00 279,00

Total  Terenuri Extravilan : 381,00 377,00 758,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

296,00 553,00 849,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

10

745,00 304,00 1.049,00

Total  Alte Taxe : 1.041,00 857,00 1.898,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.975,00 1.797,00 3.772,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  12591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 12 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/188402 , C.I.F.**) 1711001151781 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:12,25 mp (sup. 
utila:  8,75 mp), Suprafata Totala: 12; 
An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:43,20 mp (sup. utila:  30,
86 mp), Suprafata Totala: 43; An ct.:20
06

2

10,00 10,00 20,00

Total  Cladiri : 11,00 10,00 21,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 84; Suprafete: , vii:84
,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.769; Suprafete: , 
arabil:1.769,00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 476; Suprafete: , liber:420,55 
mp, ocupat:55,45 mp

5

31,00 3,00 34,00

Total  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

RO12TREZ4212
116020201XXX
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD KA ; CC: 1297; Masa: 
1600; CP:; Seria: YA81358; Nr.:WFOBX
XWPRBYA81358; Serie sasiu: 
WFOBXXWPRBYA81358

6

99,00 58,00 157,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: 264724; Nr.:VSSZZZ
6LZ3R204643; Serie sasiu: VSSZZZ6L
Z3R204643

7

112,00 33,00 145,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT ALBEA ; CC: 1242; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1048108; Nr.:Z
FA17800006399530; Serie sasiu: ZFA1
7800006399530

8

112,00 22,00 134,00

Total   : 323,00 113,00 436,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

339,00 398,00 737,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

10

653,00 217,00 870,00

Total  Alte Taxe : 992,00 615,00 1.607,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.362,00 741,00 2.103,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MIRCEA-DAN 
Nr. de rol nominal unic:  14365
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.763; Suprafete: , 
arabil:3.762,50 mp

1

192,00 129,00 321,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

31,00 63,00 94,00

Total  Terenuri Extravilan : 223,00 192,00 415,00

T O T A L  (LEI  RON) : 223,00 192,00 415,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ROXANA - CLAUDIA 
Nr. de rol nominal unic:  2535178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 189 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/572235 , C.I.F.**) 2790823156221 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
011529; Nr.:WVWZZZ3CZ6P015074; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ6P015074

1

389,00 44,00 433,00

Total   : 389,00 44,00 433,00

T O T A L  (LEI  RON) : 389,00 44,00 433,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL ADRIAN COSMIN 
Nr. de rol nominal unic:  10540
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 189 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1780821471022 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Anexe lemn 
fara inst.:49,00 mp (sup. utila:  35,00 
mp), Suprafata Totala: 49; An anexa:20
06

1

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Cl. beton fara 
inst.:119,00 mp (sup. utila:  85,00 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:2006

2

245,00 49,00 294,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Cl. beton fara 
inst.:119,00 mp (sup. utila:  85,00 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:2015

3

245,00 49,00 294,00

Total  Cladiri : 502,00 100,00 602,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Parcela: 3552,3
553,3554, Tarla: 83, Suprafata Totala: 
472; Suprafete: , arabil:472,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Parcela: 3552,3
553,3554, Tarla: 83, Suprafata Totala: 
562; Suprafete: , liber:394,00 mp, 
ocupat:168,00 mp

5

46,00 5,00 51,00
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Total  Terenuri Intravilan : 48,00 5,00 53,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.862; Suprafete: , arabil:8.862,
00 mp

6

104,00 16,00 120,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55666:
CF 55666, Parcela: 616/20, Tarla: 148, 
Suprafata Totala: 9.000; Suprafete: , 
arabil:9.000,00 mp

7

84,00 10,00 94,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55669:
55669, Parcela: 616/20, Tarla: 148, 
Suprafata Totala: 9.000; Suprafete: , 
arabil:9.000,00 mp

8

84,00 10,00 94,00

Total  Terenuri Extravilan : 272,00 36,00 308,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Nr.:WVGZZZ1TZBW
026400; Serie sasiu: WVGZZZ1TZBW
026400

9

570,00 114,00 684,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: GAZ ; CC: 2134; Masa: 12; 
CP:; Seria: 70029064; Nr.:70029064; 
Serie sasiu: 70029064

10

1.056,00 213,00 1.269,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2148; 
Masa: 12; CP:; Seria: 50305399; Nr.:50
305399; Serie sasiu: 50305399

11

1.056,00 213,00 1.269,00

Total   : 2.682,00 540,00 3.222,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

12

400,00 77,00 477,00

Total  Alte Taxe : 400,00 77,00 477,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.904,00 758,00 4.662,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL B.  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14314
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 668; Suprafete: , arabil:668,00 
mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
arabil:800,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Extravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15576
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NICULESTI , satul/sectorul MOVILA , str. - , nr. 130 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD 781194 , C.I.F.**) 2520722155223 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 401; Suprafete: , arabil:400,83 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 616; Suprafete: , arabil:616,27 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15046
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 086622 , C.I.F.**) 2220510400785 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

50,00 12,00 62,00

Total  Terenuri Extravilan : 50,00 12,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 12,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL ION;  DINU SOFIA-inchis vezi rol 944
Nr. de rol nominal unic:  10927
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

114,00 216,00 330,00

Total  Terenuri Extravilan : 114,00 216,00 330,00

T O T A L  (LEI  RON) : 114,00 216,00 330,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL SIMONA-GEORGETA, MIRCEA DAN, GHEORGHE;  STANCIU MARIANA; MANOLIU CATALINA 
Nr. de rol nominal unic:  14224
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.135; Suprafete: , 
arabil:2.135,00 mp

1

84,00 46,00 130,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

7,00 16,00 23,00

Total  Terenuri Intravilan : 91,00 62,00 153,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.365; Suprafete: , 
arabil:4.365,00 mp

3

223,00 149,00 372,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

37,00 72,00 109,00

Total  Terenuri Extravilan : 260,00 221,00 481,00

T O T A L  (LEI  RON) : 351,00 283,00 634,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  15485
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

73 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 1788/
1/1, Tarla: 49, Suprafata Totala: 4.500; 
Suprafete: , arabil:4.500,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 42, 
Tarla: 2, Suprafata Totala: 3.000; 
Suprafete: , arabil:3.000,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 651/2
1/1, Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.100; 
Suprafete: , arabil:1.100,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/1/
102, Tarla: 139, Suprafata Totala: 5.000
; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

4

25,00 2,00 27,00

Total  Terenuri Extravilan : 30,00 2,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 49,00 4,00 53,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHELINA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11567
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 15 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 139172 , C.I.F.**) 1360603400500 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 1; Masa: 
1600; CP:; Seria: 1187896; Nr.:1187896
; Serie sasiu: 1187896

1

8,00 1,00 9,00

Total   : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 119,00 6,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHELUTA  RUXANDRA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3331701
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CALEA MOSILOR , nr. 268 , bl. 

14 , sc.  4 , et.  7 , ap.  127
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 580084 , C.I.F.**) 2701220423014 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2976/2/3, Cl. beton fara inst.:105,2
7 mp (sup. utila:  75,19 mp), Suprafata 
Totala: 105; An ct.:2009

1

217,00 38,00 255,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2976/2/3, Cl. beton fara inst.:105,2
7 mp (sup. utila:  75,19 mp), Suprafata 
Totala: 105; An ct.:2009

2

217,00 38,00 255,00

Total  Cladiri : 434,00 76,00 510,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976/2
/3, Parcela: 565/74, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 660; Suprafete: , liber
:554,73 mp, ocupat:105,27 mp

3

123,00 25,00 148,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 24 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976/1, 
Parcela: 565/74, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 640; Suprafete: , arabil:640,00 
mp; Procent coproprietate: 16,66%

4

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 124,00 25,00 149,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10684 
/ 16.11.2018

5

320,00 54,00 374,00

Total  Alte Taxe : 320,00 54,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 878,00 155,00 1.033,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANISTOROAE SILVIU 
Nr. de rol nominal unic:  4359693
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. POIANA SOARELUI , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1830603410089 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 7921 / 
21.10.2021; Procent coproprietate: 50,
00%

1

18,00 0,00 18,00

Total  Alte Taxe : 18,00 0,00 18,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 0,00 18,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  1776443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 12 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1611028340013 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UE90283; Nr.:UE9028
3; Serie sasiu: UE90283

1

666,00 440,00 1.106,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1198; Masa: 
1600; CP:; Seria: 326818; Nr.:TMBPW1
6Y574128205; Serie sasiu: TMBPW16
Y574128205

2

194,00 38,00 232,00

Total   : 860,00 478,00 1.338,00

T O T A L  (LEI  RON) : 860,00 478,00 1.338,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  3662134
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 6 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2671107471012 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ELANTRA ; CC: 
1591; Masa: 1600; CP:; Seria: KU10221
8; Nr.:KMHD841CAKU873930; Serie 
sasiu: KMHD841CAKU873930

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN POLO ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 174576; 
Nr.:WVWZZZ6NZ1Y247999; Serie 
sasiu: WVWZZZ6NZ1Y247999

2

56,00 3,00 59,00

Total   : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15044
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr. 70 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 161764 , C.I.F.**) 1521117400737 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:93,00 mp (sup. 
utila:  66,43 mp), Suprafata Totala: 93; 
An anexa:2007

1

37,00 11,00 48,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,
29 mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:20
07

2

96,00 31,00 127,00

Total  Cladiri : 133,00 42,00 175,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1131/7, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 2.831; Suprafete: , arabil:2.831,
00 mp

3

48,00 18,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 462; Suprafete: , 
arabil:462,00 mp

4

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 542; Suprafete: , vii:5
42,00 mp

5

10,00 3,00 13,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 462; Suprafete: , liber:462,00 
mp

6

139,00 43,00 182,00

Total  Terenuri Intravilan : 202,00 65,00 267,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/55, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 4.669; Suprafete: , 
arabil:4.669,00 mp

7

104,00 31,00 135,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/42, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

8

57,00 17,00 74,00

Total  Terenuri Extravilan : 161,00 48,00 209,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

611,00 168,00 779,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PA/2430709 / 19.01
.2017

10

500,00 0,00 500,00

Total  Alte Taxe : 1.111,00 168,00 1.279,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.607,00 323,00 1.930,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14279
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.992; Suprafete: , 
arabil:8.992,00 mp

1

461,00 302,00 763,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

76,00 149,00 225,00

Total  Terenuri Extravilan : 537,00 451,00 988,00

T O T A L  (LEI  RON) : 537,00 451,00 988,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTONESCU  BOGDAN ;  SENCHEA RALUCA MARIA CECILIA-2771027424533
Nr. de rol nominal unic:  14012
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NICOLAE BALCESCU , nr. 18 , 

bl.   , sc.  A , et.  5 , ap.  34
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 834123 , C.I.F.**) 1760426421512 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.539; Suprafete: , arabil:1.538,
50 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 609; Suprafete: , arabil:609,18 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTONESCU  CONSTANTIN- decedat - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11854
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 676 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 173102 , C.I.F.**) 1521204400024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 676, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:56,00 mp (sup. utila:  40,00 
mp), Suprafata Totala: 56; An anexa:20
06

1

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 676, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:110,00 mp (sup. utila:  78,57 
mp), Suprafata Totala: 110; An ct.:2006

2

71,00 13,00 84,00

Total  Cladiri : 85,00 14,00 99,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 631; Suprafete: , vii:631,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 676 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 582; 
Suprafete: , liber:416,00 mp, ocupat:16
6,00 mp

4

80,00 14,00 94,00

Total  Terenuri Intravilan : 85,00 14,00 99,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 263137; Nr.:263137; 
Serie sasiu: 263137

5

242,00 49,00 291,00

Total   : 242,00 49,00 291,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6
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489,00 221,00 710,00

Total  Alte Taxe : 489,00 221,00 710,00

T O T A L  (LEI  RON) : 901,00 298,00 1.199,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTONESCU MARIUS ALEXANDRU:  ZAINEA ANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1495748
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GARLENI , nr. 3 , bl. C79 , sc. 

A , et.  5 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/134586 , C.I.F.**) 1640707400321 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ORHIDEELOR Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 51391, Parcela: 4714/1, Tarla: 
110, Suprafata Totala: 689; Suprafete: , 
arabil:689,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARAMA  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14383
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077190 , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul VOLUNTARI , str. PETRU RARES , nr. 

10 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2640820400134 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.115; Suprafete: , 
arabil:1.115,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARGHIRESCU FLORIN CRISTIAN  ARGHIRESCU ROXANA MIHAELA  
Nr. de rol nominal unic:  15068
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 395765 , C.I.F.**) 1800825430015 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 650; Suprafete: , arabil:650,00 
mp

1

53,00 22,00 75,00

Total  Terenuri Intravilan : 53,00 22,00 75,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 22,00 75,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARGINT GHEORGHE:ARGINT VERONICA CNP 2611110400340
Nr. de rol nominal unic:  2230178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. APUSULUI , nr. 83 , bl. M26 , 

sc.  1 , et.  6 , ap.  26
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/150062 , C.I.F.**) 1580715400475 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ION AGARBICEANU, nr. 23 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 254/2, Parcela: 
801/1/1, Tarla: 167, Suprafata Totala: 
373; Suprafete: , arabil:373,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARHIVAR CONSULTING CONSTRUCT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15470
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  SCOLII , nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  18158578 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SCOLII, nr. 8 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 50102, Parcela: 1749, Tarla: 48, 
Suprafata Totala: 141; Suprafete: , liber
:141,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

Total  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BOMBARDIER ; CC: 976; 
Masa: 1600; CP:; Seria: -; Nr.:3JBLWA
X73LJ000200; Serie sasiu: 3JBLWAX7
3LJ000200

2

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 90470169; Nr.:WBAF
H810000B60024; Serie sasiu: WBAFH
810000B60024

3

2.460,00 148,00 2.608,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM M1 ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 51325386; Nr.
:WDF63970313319301; Serie sasiu: 
WDF63970313319301

4

891,00 53,00 944,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1997; Masa: 
2000; CP:; Seria: A1141048; Nr.:WBAX
W310500M93524; Serie sasiu: 
WBAXW310500M93524

5

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LOGAN ; CC: 1461; Masa: 
12; CP:; Seria: D113125; Nr.:D113125; 
Serie sasiu: D113125

6

264,00 16,00 280,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 12; CP:; Seria: RO66520; Nr.:UU
1USDVL546787150; Serie sasiu: UU1U
SDVL546787150

7

264,00 16,00 280,00

Total   : 4.119,00 247,00 4.366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.128,00 248,00 4.376,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARISTOTEL  ADRIAN GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13392
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 196108 , C.I.F.**) 1700519420016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
14 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARON  LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  10224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 301 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1570320400036 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 301 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2558, Cl. beton fara 
inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 mp), 
Suprafata Totala: 86; An ct.:1950

1

123,00 22,00 145,00

Total  Cladiri : 123,00 22,00 145,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 301 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55820, Parcela: 2841,
2842, Tarla: 70, Suprafata Totala: 70; 
Suprafete: , arabil:70,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 301 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55820, Parcela: 2841,
2842, Tarla: 70, Suprafata Totala: 423; 
Suprafete: , liber:337,00 mp, ocupat:86
,00 mp

3

78,00 14,00 92,00

Total  Terenuri Intravilan : 81,00 14,00 95,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

320,00 48,00 368,00

Total  Alte Taxe : 320,00 48,00 368,00

T O T A L  (LEI  RON) : 524,00 84,00 608,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
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obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARSENIE  STANCA 
Nr. de rol nominal unic:  13472
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

135,00 91,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

50,00 98,00 148,00

Total  Terenuri Extravilan : 185,00 189,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 185,00 189,00 374,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARTENE IONUT-EMIL 
Nr. de rol nominal unic:  4359603
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. IULIU MANIU , nr. 158 , bl. 37 , 

sc.  1 , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1791102372260 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2

73,00 4,00 77,00

Total  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARTENE VIORELA-DIANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359604
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. IULIU MANIU , nr. 158 , bl. 37 , 

sc.  1 , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2791104430016 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2

73,00 4,00 77,00

Total  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARTENI  AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  14942
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 70 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 234992 , C.I.F.**) 2501127400471 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An 
anexa:2007

1

197,00 46,00 243,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:72,00 mp (sup. utila:  51,43 mp), 
Suprafata Totala: 72; An ct.:2007

2

191,00 51,00 242,00

Total  Cladiri : 388,00 97,00 485,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 681; Suprafete: , liber:609,00 
mp, ocupat:72,00 mp

3

205,00 73,00 278,00

Total  Terenuri Intravilan : 205,00 73,00 278,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

54,00 69,00 123,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

5

421,00 112,00 533,00

Total  Alte Taxe : 475,00 181,00 656,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.068,00 351,00 1.419,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
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cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASANACHE  VICTORIA 
Nr. de rol nominal unic:  15655
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  MORII , nr.  23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/440483 , C.I.F.**) 2570822400242 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 51020:CF 51020, Cl. lemn fara 
inst.:21,56 mp (sup. utila:  15,40 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
30,18 mp, Suprafata Totala: 52; An ct.:
2011

1

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 51020:cf 51020, Cl. lemn fara inst
.:14,06 mp (sup. utila:  10,04 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
19,68 mp, Suprafata Totala: 34; An ct.:
2011

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 51020:CF 51020, Cl. lemn fara 
inst.:74,38 mp (sup. utila:  53,13 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
104,13 mp, Suprafata Totala: 179; An 
ct.:2011

3

25,00 1,00 26,00

Total  Cladiri : 37,00 1,00 38,00

T O T A L  (LEI  RON) : 37,00 1,00 38,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
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obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASCHINEZER ADRIAN  (SI BRADULET GHEORGHE) 
Nr. de rol nominal unic:  15755
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 401852 , C.I.F.**) 1431004400387 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.227; Suprafete: , arabil:1.227,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASLAN DOINA ALINA;  ASLAN ERACLIE 
Nr. de rol nominal unic:  15575
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2430401400018 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.044; Suprafete: , arabil:1.044,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASOCIATIA 707 - 
Nr. de rol nominal unic:  14846
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  18749027 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 818; Suprafete: , liber:818,00 
mp

1

668,00 542,00 1.210,00

Total  Terenuri Intravilan : 668,00 542,00 1.210,00

T O T A L  (LEI  RON) : 668,00 542,00 1.210,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ATANASIU IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  15158
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1770621420029 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.426; Suprafete: , arabil:1.426,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ATANASIU STEFAN;   ATANASIU GEORGETA-2671226226325
Nr. de rol nominal unic:  11849
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 682 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 098530 , C.I.F.**) 1531213400051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 215, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:20
06

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 215, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:82,00 mp (sup. utila:  58,57 
mp), Suprafata Totala: 82; An ct.:2006

2

75,00 16,00 91,00

Total  Cladiri : 79,00 16,00 95,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 182; Suprafete: , arabil:182,36 
mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 215 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 354; 
Suprafete: , liber:256,40 mp, ocupat:98
,00 mp

4

87,00 18,00 105,00

Total  Terenuri Intravilan : 91,00 18,00 109,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

527,00 97,00 624,00

Total  Alte Taxe : 527,00 97,00 624,00

T O T A L  (LEI  RON) : 697,00 131,00 828,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AVIA LANCER MANAGEMENT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2511636
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 2 , bl. CAM 1 , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  32379264 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 1591; Masa: 1600; 
CP:; Seria: HZ901674; Nr.:U5YPK816H
HL320874; Serie sasiu: U5YPK816HHL
320874; Data iesire:04.11.2019

1

128,00 49,00 177,00

Total   : 128,00 49,00 177,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 49,00 177,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AVRAM  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  4170119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077135 , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. VIILOR , nr. 16 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1750818411511 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 51885
, Parcela: 616/36, Tarla: 148, Suprafata 
Totala: 14.750; Suprafete: , arabil:14.75
0,00 mp; Procent coproprietate: 25,00
%

1

20,00 61,00 81,00

Total  Terenuri Extravilan : 20,00 61,00 81,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 61,00 81,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AZARMANECHE  DARCO PIROUZ  
Nr. de rol nominal unic:  11636
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. VACARESTI , nr. 280 , bl. 67 , 

sc.  A , et.  8 , ap.  47
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RD/895635 , C.I.F.**) 1660526420016 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Anexe lemn fara inst.:33
,00 mp (sup. utila:  23,57 mp), 
Suprafata Totala: 33; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1632, 
Cl. lemn fara inst.:64,00 mp (sup. utila:  
45,71 mp), Suprafata Totala: 64; An ct.:
2006

2

15,00 1,00 16,00

Total  Cladiri : 18,00 1,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Parcela: 5437,5438,5439
, Tarla: 127, Suprafata Totala: 596; 
Suprafete: , arabil:596,20 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Parcela: 5437,5438,5439
, Tarla: 127, Suprafata Totala: 581; 
Suprafete: , liber:483,92 mp, ocupat:97
,00 mp

4

27,00 4,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Parcela: 5437,5438,5439
, Tarla: 127, Suprafata Totala: 223; 
Suprafete: , arabil:223,34 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: Rang
: , Zona: , Suprafata Totala: 64; 
Suprafete: , liber:64,00 mp

6

7,00 0,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 36,00 4,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2009

7

318,00 61,00 379,00

Total  Alte Taxe : 318,00 61,00 379,00

T O T A L  (LEI  RON) : 372,00 66,00 438,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  B.N.P. IULIAN LIVIU DRAGHICI  
Nr. de rol nominal unic:  15365
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  20456525 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 07074198; Nr.:
07074198; Serie sasiu: 07074198

1

16,00 1,00 17,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 50487469; Nr.
:VSA63819413439039; Serie sasiu: 
VSA63819413439039

2

2.961,00 634,00 3.595,00

Total   : 2.977,00 635,00 3.612,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.977,00 635,00 3.612,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  B2kapital Portfolio Management Srl 
Nr. de rol nominal unic:  4359221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. VASILE 

ALECSANDRI , nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  35698810 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 18, 
Val. inventar: 0,00 lei, Cota: 1,00%, Val. 
rezidentiala: 4.281.500,00 lei, Cota: 0,1
0%, Data ultimei reevaluari: 15.12.2020 
, Nr.Cad: 194, Nr.CarFunc: 53051

1

429,00 13,00 442,00

Total  Cladiri : 429,00 13,00 442,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. _BAL
TENI, str. CALUGARULUI, nr. 18 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 194, Nr.CarFunc: 
53051, Parcela: 214, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 2.998; Suprafete: , 
liber:2.274,36 mp, ocupat:723,64 mp

2

24,00 1,00 25,00

Total  Terenuri Intravilan : 24,00 1,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 453,00 14,00 467,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BABACA  RASVAN FLORIN DRAGOS;BABACA VIFOREL ; 
Nr. de rol nominal unic:  10666
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.040; Suprafete: , arabil:1.040,
00 mp

1

53,00 21,00 74,00

Total  Terenuri Intravilan : 53,00 21,00 74,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 21,00 74,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BABAN  MARIAN MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  15716
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1690822470076 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.750; Suprafete: , arabil:4.750,
09 mp

1

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BABOIANU IONELA RUCSANDRA ;  BABOIANU GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  15313
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  IRIS , nr.  10 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 349319 , C.I.F.**) 2740330471018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/3
2, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Extravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 63 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 427020 , C.I.F.**) 1410608400278 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 63 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 801, Cl. beton fara inst.:86,90 
mp (sup. utila:  62,07 mp), Suprafata 
Totala: 87; An ct.:1999

1

62,00 4,00 66,00

Total  Cladiri : 62,00 4,00 66,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 4,00 66,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  13717
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 172,00 441,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 15.208; Suprafete: , arabil:15.20
7,79 mp

2

819,00 522,00 1.341,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 20.457; Suprafete: , arabil:20.45
6,52 mp

3

1.102,00 703,00 1.805,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 20.000; Suprafete: , arabil:20.00
0,00 mp

4

1.077,00 687,00 1.764,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

5

521,00 976,00 1.497,00

Total  Terenuri Extravilan : 3.788,00 3.060,00 6.848,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.788,00 3.060,00 6.848,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.
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Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  DANIEL-GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  1664584
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 47 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 495854 , C.I.F.**) 1841120430095 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1896; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 132930; Nr.:TM
BPF16Y033641992; Serie sasiu: 
TMBPF16Y033641992

1

570,00 87,00 657,00

Total   : 570,00 87,00 657,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 87,00 657,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  13077
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: D, Suprafata 
Totala: 15.000; Suprafete: , arabil:15.00
0,00 mp

1

659,00 397,00 1.056,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

2

63,00 39,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

9,00 19,00 28,00

Total  Terenuri Extravilan : 731,00 455,00 1.186,00

T O T A L  (LEI  RON) : 731,00 455,00 1.186,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13716
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 27 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/239602 , C.I.F.**) 2360226400461 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 27, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  NICOLAIE 
Nr. de rol nominal unic:  13977
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. GARII , nr. 4 , bl. , sc. , et. , ap

.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 083596 , C.I.F.**) 1711121103767 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. GARII, nr. 4 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:10,60 
mp (sup. utila:  7,57 mp), Suprafata 
Totala: 11; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. GARII, nr. 4 Rang: V, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:39,12 mp (
sup. utila:  27,94 mp), Suprafata Totala: 
39; An ct.:2006

2

28,00 3,00 31,00

Total  Cladiri : 30,00 3,00 33,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Seat ; CC: 1198; Masa: 1600
; CP:; Seria: 131285; Nr.:131285; Serie 
sasiu: 131285

3

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 504881; Nr.:500361; 
Serie sasiu: 500361

4

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI TT ; CC: 1984; Masa: 
2000; CP:; Seria: 151672; Nr.:TRUZZZ8
J171041441; Serie sasiu: TRUZZZ8J17
1041441

5

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA 01 BORO ; CC: 0
Masa: 1; CP:; Seria: FS; Nr.:SZRB1000
0G0018460; Serie sasiu: SZRB10000G
0018460

6

9,00 1,00 10,00
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Total   : 313,00 19,00 332,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 482,00 28,00 510,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  11763
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 7 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2570512400086 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  13519
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2680930463047 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 691, 
Parcela: 4663, Tarla: 108, Suprafata 
Totala: 451; Suprafete: , arabil:451,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 691, 
Parcela: 4662/1, Tarla: 108, Suprafata 
Totala: 793; Suprafete: , arabil:793,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 691, 
Parcela: 4661/1, Tarla: 108, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , vii:100,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  STEFANA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  1781608
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 206 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 189, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Total  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ADRIAN;  BADEA ELENA-CRISTINA, CNP 2830513471344
Nr. de rol nominal unic:  1838253
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. LACUL BILEA , nr. 2 , bl. 

30 , sc.  B , et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1851204410017 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 27 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 55906, Parcela: 
1346,1347, Tarla: 31, Suprafata Totala: 
626; Suprafete: , arabil:626,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA AUGUSTIN  COSMIN:BADEA EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  11637
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 13 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1780824150370 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PLANTELOR, nr. 13 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 57573, Parcela: 5818,5819
,5821, Tarla: 135, Suprafata Totala: 2.1
66; Suprafete: , arabil:2.166,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PLANTELOR, nr. 13 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 57573, Parcela: 5818,5819
,5821, Tarla: 135, Suprafata Totala: 362
; Suprafete: , liber:362,00 mp

2

17,00 2,00 19,00

Total  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ELENA 1/3;  MATEI NEACSA 2/3
Nr. de rol nominal unic:  13713
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.00
0,00 mp

1

538,00 442,00 980,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

85,00 183,00 268,00

Total  Terenuri Extravilan : 623,00 625,00 1.248,00

T O T A L  (LEI  RON) : 623,00 625,00 1.248,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ION ;  BADEA ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1489413
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. LAGUNA 

ALBASTRA , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/066681 , C.I.F.**) 1570706400669 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. TARLA, nr. 234, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 1101/55, Tarla: 234, 
Suprafata Totala: 3.700; Suprafete: , 
arabil:3.700,00 mp

1

35,00 5,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. CORBEANCA, loc
. CORBEANCA, str. - Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:01.01.2013

2

26,00 11,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 983/1/
4/1, Tarla: 214, Suprafata Totala: 2.029; 
Suprafete: , arabil:2.029,00 mp

3

19,00 3,00 22,00

Total  Terenuri Extravilan : 80,00 19,00 99,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 19,00 99,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ION cota de 3/4 CNP 1570706400669:  IONITA EMIL cota de 1/4CNP 1700401470011
Nr. de rol nominal unic:  332523
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1700401470011 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
983/1/4/7, Tarla: 214, Suprafata Totala: 
10.000; Suprafete: , arabil:10.000,00 
mp

1

419,00 275,00 694,00

Total  Terenuri Extravilan : 419,00 275,00 694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 419,00 275,00 694,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA MAGDA DANIELA CNP 2581223400066 , PATRICHI OLIMPIA-EUGENIA;  CODITA ANA MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  14258
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BZ 001525 , C.I.F.**) 2581223400066 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 610,611, Tarla: cv 15, 
Suprafata Totala: 1.979; Suprafete: , 
arabil:1.979,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA(FOSTA ALEXANDRU)  ELENA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  324238
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 31 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/305924 , C.I.F.**) 2830513471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: S-A RIDICAT SECHESTRUL 
VEZI DOC IN MATR 3041 OPEL 
VECTRA ; CC: 1598; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 20J61497; Nr.:W0L000036T1080
401; Serie sasiu: W0L000036T108040
1

1

257,00 62,00 319,00

Total   : 257,00 62,00 319,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 62,00 319,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADICA  GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  2231089
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

131 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 549220 , C.I.F.**) 1900313471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 20AW1737; Nr.
:WOLOTCF0835150512; Serie sasiu: 
WOLOTCF0835150512

1

192,00 31,00 223,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 407 ; CC: 1997; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 4042919; Nr.:V
F36ERHRH21609173; Serie sasiu: VF3
6ERHRH21609173

2

390,00 44,00 434,00

Total   : 582,00 75,00 657,00

T O T A L  (LEI  RON) : 582,00 75,00 657,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADITA GEORGE-VALENTIN;;   BADITA GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14656
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1780523471027 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.791; Suprafete: , arabil:2.791,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAHNA ADRIAN-IOAN:BAHNA ANCA-FLORINA CNP 2780530043767
Nr. de rol nominal unic:  10391
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MAICA DOMNULUI , nr. 4 , bl. T

57 , sc.  1 , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/387859 , C.I.F.**) 2640503400034 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 31 Rang: IV
Zona: B, Nr.Cad: 2524, Cl. beton fara 
inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 mp), 
Suprafata Totala: 86; An ct.:1955

1

0,00 3,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 31 Rang: IV
Zona: B, Nr.Cad: 2524, Cl. beton fara 
inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 mp), 
Suprafata Totala: 86; An ct.:1955

2

8,00 3,00 11,00

Total  Cladiri : 8,00 6,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE BACOVIA, nr. 31 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 2524, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , liber:1.514,0
0 mp, ocupat:86,00 mp

3

0,00 7,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 0,00 7,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

4,00 5,00 9,00

Total  Alte Taxe : 4,00 5,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 18,00 30,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
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obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BAHRIN CONSTANTIN,JIANU MADALINA-RODICA HANGANU-FENICHI VLAD,HANGANU-FENICHI IOANA,ENII 
LAVINIU-DUMITRU,ENII IULIA 

Nr. de rol nominal unic:  14998
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 515701 , C.I.F.**) 1790828330788 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.316; Suprafete: , arabil:3.316,
00 mp

1

77,00 27,00 104,00

Total  Terenuri Intravilan : 77,00 27,00 104,00

T O T A L  (LEI  RON) : 77,00 27,00 104,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAIASU DAN-MIHAI,  BAIASU VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  14580
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. FOISORULUI , nr. 11 , bl. F7C , 

sc.  2 , et.   , ap.  62
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1680401381471 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2418, 
Parcela: 633/6/10, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 708; Suprafete: , 
arabil:708,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAJENARU CRISTINA SI FAINISI SIMONA CORINA   (ILIE GHE.GHEORGHE) pt.teren. extrav si ILIE FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  12709
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 255699 , C.I.F.**) 2670701424526 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  
25,00 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:
2006

1

14,00 1,00 15,00

Total  Cladiri : 14,00 1,00 15,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 530; Suprafete: , 
arabil:530,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 174; Suprafete: , liber:118,00 
mp, ocupat:56,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.566; Suprafete: , 
arabil:2.566,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

5

23,00 2,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 704; Suprafete: , 
arabil:704,00 mp

6
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3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 27,00 2,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 9,00 120,00

Total  Alte Taxe : 111,00 9,00 120,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 12,00 166,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAKI STEFANICA NOROCEL  BAKI MIHAELA  
Nr. de rol nominal unic:  15563
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/874384 , C.I.F.**) 1740101044459 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , arabil:100,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALAN   NELU 
Nr. de rol nominal unic:  1493806
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 7 , sc. , et. 

, ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/065103 , C.I.F.**) 1770901090072 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TICO DAEWOO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 862187; Nr.:KL
Y3S11BDTC304271; Serie sasiu: KLY3
S11BDTC304271

1

317,00 171,00 488,00

Total   : 317,00 171,00 488,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 171,00 488,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALASOIU   CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14451
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. OPANEZ , nr. 19 , bl. 79b , sc. 

2 , et.  4 , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 928386 , C.I.F.**) 1680402460016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 10 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
1308/2, Parcela: 165;166;167, Tarla: 5, 
Suprafata Totala: 1.432; Suprafete: , 
liber:1.432,36 mp; Data iesire:20.05.20
20

1

0,00 308,00 308,00

Total  Terenuri Intravilan : 0,00 308,00 308,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 308,00 308,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALASOIU  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  3985938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. OPANEZ , nr. 19 , bl. 79b , sc. 

2 , et.  4 , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 819885 , C.I.F.**) 2651031290905 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 10 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
1308/2, Parcela: 165;166;167, Tarla: 5, 
Suprafata Totala: 1.432; Suprafete: , 
liber:1.432,36 mp; Data iesire:20.05.20
20

1

111,00 18,00 129,00

Total  Terenuri Intravilan : 111,00 18,00 129,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 18,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALTENARU  ELENA :  BALTENARU DUMITRU si BALTENARU VASILICA  -drept de abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  10816
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 558 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/ 548322 , C.I.F.**) 2680104470079 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Anexe lemn 
fara inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 
mp), Suprafata Totala: 28; An anexa:20
06

1

10,00 2,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Cl. lemn fara 
inst.:97,00 mp (sup. utila:  69,29 mp), 
Suprafata Totala: 97; An ct.:2006

2

91,00 26,00 117,00

Total  Cladiri : 101,00 28,00 129,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Suprafata 
Totala: 909; Suprafete: , vii:909,00 mp

3

20,00 5,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Suprafata 
Totala: 2.723; Suprafete: , arabil:2.723,
00 mp

4

36,00 10,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Parcela: 1788
,1850,1851,1852, Tarla: 49, Suprafata 
Totala: 1.368; Suprafete: , liber:1.243,0
0 mp, ocupat:125,00 mp

5

416,00 113,00 529,00
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Total  Terenuri Intravilan : 472,00 128,00 600,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

421,00 112,00 533,00

Total  Alte Taxe : 421,00 112,00 533,00

T O T A L  (LEI  RON) : 994,00 268,00 1.262,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANEA  VICENTIU 
Nr. de rol nominal unic:  13173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ALEXANDRU 

CONSTANTINESCU , nr.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1650502400134 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
Cealalta cota de 1/2 din totalul de 1800 
mp apartine lui Manea Catanescu 
Simion conform TP 78352/17,05,2013, 
Parcela: 1083/4/25, Tarla: 231, 
Suprafata Totala: 900; Suprafete: , 
arabil:900,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANESCU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  11727
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.300; Suprafete: , arabil:6.300,
00 mp

1

313,00 206,00 519,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

50,00 99,00 149,00

Total  Terenuri Extravilan : 363,00 305,00 668,00

T O T A L  (LEI  RON) : 363,00 305,00 668,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANICA GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  4359200
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 3 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. LUNCA 

MARCUSULUI , nr.  56-58 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RT nr. 977927 , C.I.F.**) 1800221037721 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 57813, Nr.C
arFunc: 57813, Parcela: 192/25-192/28
, Tarla: 27, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANICA MIRELA-RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  14399
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2661027443021 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.200; Suprafete: , arabil:9.200,
00 mp

1

387,00 199,00 586,00

Total  Terenuri Extravilan : 387,00 199,00 586,00

T O T A L  (LEI  RON) : 387,00 199,00 586,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BANICA PETRE:BANICA IOANA:PAUN ADRIANA-DIANA(2810816033351):CHIVU CRISTIAN EMIL(1740611151782):PE
TRACHE IONUT-CRISTIAN(1771129151795),PETRACHE ANDREEA GRAMADA ROXANA(2780327434520):COMAN CONSTANTIN CORNEL(1730829441515),COMAN 
OANA: 

Nr. de rol nominal unic:  1591945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. SPATARUL NICOLAE 

MILESCU , nr.  12 , bl.  139E , sc.   , et.   , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/226054 , C.I.F.**) 1770223293123 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 3722, Parcela: 257/15, Tarla: 46, 
Suprafata Totala: 13.500; Suprafete: , 
arabil:13.500,00 mp

1

344,00 170,00 514,00

Total  Terenuri Extravilan : 344,00 170,00 514,00

T O T A L  (LEI  RON) : 344,00 170,00 514,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANICA ROXANA-MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359201
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIEŞTI , satul/sectorul PLOIEŞTI , str. BARAOLTULUI , nr. 9 , bl. 

42A , sc.  B , et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria PX nr. 652418 , C.I.F.**) 2810906297288 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 57813, Nr.C
arFunc: 57813, Parcela: 192/25-192/28
, Tarla: 27, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANU  MARIA-NICOLETA; DRAGAN CONSTANTIN-FABIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3986305
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 48 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2970927471336 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59144, Parcela: 565/1/76;565/77, 
Tarla: 139, Suprafata Totala: 582; 
Suprafete: , arabil:582,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  Bar Trend Srl 
Nr. de rol nominal unic:  4359682
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. NICOLAE GOLESCU 

, nr.  17 , bl.   , sc.  SUBSOL , et.   , ap.  CAMERA 1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  18661978 , tel./fax  0788641562 , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice 1178 
/ 11.08.2021

1

880,00 26,00 906,00

Total  Alte Taxe : 880,00 26,00 906,00

T O T A L  (LEI  RON) : 880,00 26,00 906,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBALATA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11080
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 126

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

70,00 37,00 107,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

37,00 100,00 137,00

Total  Terenuri Intravilan : 107,00 137,00 244,00

T O T A L  (LEI  RON) : 107,00 137,00 244,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBESCU  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  1601572
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIOLPANI , satul/sectorul CIOLPANI , str. BRADULUI , nr. 99 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1720108470016 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.100; Suprafete: , 
arabil:7.100,00 mp

1

112,00 18,00 130,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.200; Suprafete: , 
arabil:4.200,00 mp

2

75,00 13,00 88,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/25, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,
00 mp

3

39,00 6,00 45,00

Total  Terenuri Extravilan : 226,00 37,00 263,00

T O T A L  (LEI  RON) : 226,00 37,00 263,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBU  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  1492202
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.124; Suprafete: , 
arabil:7.124,00 mp

1

392,00 291,00 683,00

Total  Terenuri Extravilan : 392,00 291,00 683,00

T O T A L  (LEI  RON) : 392,00 291,00 683,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBU MONICA-CRISTINA CNP 2851117420067
Nr. de rol nominal unic:  2211212
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. SAPTE DRUMURI , nr. 18 , bl. 

PM40A , sc.  B , et.  10 , ap.  122
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/368778 , C.I.F.**) 2851117420067 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, Cl. 
lemn fara inst.:69,00 mp (sup. utila:  49,
29 mp), Suprafata Totala: 69; An ct.:20
15

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Locuinta subsol/mansarda:35,00 mp (s
up. utila:  25,00 mp), Suprafata Totala: 
35; An anexa:2015

2

31,00 3,00 34,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Anexe lemn fara inst.:33,00 mp (sup. 
utila:  23,57 mp), Suprafata Totala: 33; 
An anexa:2015

3

3,00 0,00 3,00

Total  Cladiri : 50,00 4,00 54,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Parcela: 3091,3092,3093,3094, Tarla: 
76, Suprafata Totala: 194; Suprafete: , 
liber:92,00 mp, ocupat:102,00 mp

4

13,00 1,00 14,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Parcela: 3091,3092,3093,3094, Tarla: 
76, Suprafata Totala: 657; Suprafete: , 
arabil:657,00 mp

5

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 72 / 
18.01.2018

6

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 10,00 186,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBU MONICA-CRISTINA CNP 2851117420067:BECHEANU(FOSTA BARBU) JANINA-GABRIEL CNP 2880907420056
Nr. de rol nominal unic:  3626676
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CRISTESCU DIMA , nr. 6 , bl. 

216 , sc.  1 , et.  9 , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/692403 , C.I.F.**) 2851117420067 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 932/5
2, Tarla: 196, Suprafata Totala: 6.200; 
Suprafete: , arabil:6.200,00 mp

1

30,00 3,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 934/1
3, Tarla: 197, Suprafata Totala: 1.800; 
Suprafete: , arabil:1.800,00 mp

2

9,00 1,00 10,00

Total  Terenuri Extravilan : 39,00 4,00 43,00

T O T A L  (LEI  RON) : 39,00 4,00 43,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BARBU TOMA(1500601400920); ZGLEAJA FLOAREA(2301013400452);CRACIUN CRISTEA(1730412470022);VLAD 
TUDORA(2391125155225);BORDEIANU VOICU 

Nr. de rol nominal unic:  1968545
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 942/9, 
Tarla: 200, Suprafata Totala: 11.186; 
Suprafete: , arabil:11.186,00 mp

1

298,00 103,00 401,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/3
0, Tarla: 148, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

2

134,00 46,00 180,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 887/7, 
Tarla: 184, Suprafata Totala: 814; 
Suprafete: , arabil:814,00 mp

3

22,00 7,00 29,00

Total  Terenuri Extravilan : 454,00 156,00 610,00

T O T A L  (LEI  RON) : 454,00 156,00 610,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBULESCU  CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  3918018
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 49 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/381353 , C.I.F.**) 2641209400356 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 56345:CF 56345, 
Parcela: 108/9, Tarla: 11, Suprafata 
Totala: 10.076; Suprafete: , arabil:10.07
6,00 mp

1

51,00 3,00 54,00

Total  Terenuri Extravilan : 51,00 3,00 54,00

T O T A L  (LEI  RON) : 51,00 3,00 54,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBULESCU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14407
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

188,00 381,00 569,00

Total  Terenuri Extravilan : 188,00 381,00 569,00

T O T A L  (LEI  RON) : 188,00 381,00 569,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBUT (TEPOI)  IONELA 
Nr. de rol nominal unic:  12279
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CHIAJNA , satul/sectorul DUDU , str. Orhideelor , nr. 9 , bl. , sc. , et. 

3 , ap.  27
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2800120410056 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19VB4792; Nr.:
W0L0SDL68B4039217; Serie sasiu: W
0L0SDL68B4039217

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED ; CC: 50; Masa: 1600
; CP:; Seria: 09607671; Nr.:09607671; 
Serie sasiu: 09607671

2

8,00 0,00 8,00

Total   : 64,00 3,00 67,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 3,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARGOVEANU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  13720
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 122; Suprafete: , arabil:121,65 
mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:999,66 
mp

2

58,00 24,00 82,00

Total  Terenuri Intravilan : 64,00 26,00 90,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 26,00 90,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARSAN  CORNELIU;SALDANA RODRIGUEZ MARIA-2500525400832
Nr. de rol nominal unic:  2400526
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1480611400011 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 983/1/
1/3, Tarla: 214, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

1

17,00 2,00 19,00

Total  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BATRIN  ELENA CAMELIA ; BATRIN ANDREI GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13551
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.211; Suprafete: , arabil:2.211,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BATRINU ALEXANDRU FLORIN  
Nr. de rol nominal unic:  3659247
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. DIMITRIE CANTEMIR , nr. 15 , 

bl.  9 , sc.  B , et.   , ap.  56
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/401520 , C.I.F.**) 1851013394435 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55570, 
Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 481; Suprafete: , 
arabil:481,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55455, 
Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 9; Suprafete: , arabil:
8,66 mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU  MATILDA 
Nr. de rol nominal unic:  13757
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

Total  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU CONSTANTA :  BECHEANU SILVIA(2510824400812) 
Nr. de rol nominal unic:  11592
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 105 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. X/509675 , C.I.F.**) 2271001401008 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 51442, Cl. lemn inst.:61,00 mp (su
p. utila:  43,57 mp), Suprafata Totala: 
61; An ct.:2000

1

21,00 2,00 23,00

Total  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 51442, Parcela: 5870-5875, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 300; Suprafete: 
, vii:300,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 51442, Parcela: 5870-5875, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 489; Suprafete: 
, liber:428,00 mp, ocupat:61,00 mp

3

23,00 2,00 25,00

Total  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 156,00 9,00 165,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
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obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU VICTOR ALEXANDRU  
Nr. de rol nominal unic:  11553
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/134443 , C.I.F.**) 1841103471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51443, 
Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 593; Suprafete: , 
arabil:593,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51443, 
Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 196; Suprafete: , vii:1
96,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO TICO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 945193; Nr.:KL
Y3S11BDXC621982; Serie sasiu: KLY3
S11BDXC621982

3

32,00 2,00 34,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2148; 
Masa: 12; CP:; Seria: 50266901; Nr.:50
266901; Serie sasiu: 50266901

4

363,00 22,00 385,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 500; Masa: 
1; CP:; Seria: 27003; Nr.:27003; Serie 
sasiu: 27003

5

9,00 1,00 10,00

Total   : 404,00 25,00 429,00

T O T A L  (LEI  RON) : 406,00 25,00 431,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU VICTOR ALEXANDRU:BECHEANU SILVIA:KADUNGURE ADRIANA SVETLANA 
Nr. de rol nominal unic:  1626950
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/134443 , C.I.F.**) 1841103471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 50729, 
Parcela: 863/54, Tarla: 177, Suprafata 
Totala: 3.347; Suprafete: , arabil:3.347,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

Total  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU VICTOR:KADUNGURE ADRIANA SVETLANA 
Nr. de rol nominal unic:  1627070
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/134443 , C.I.F.**) 1841103471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 51445, Parcela: 5870-5875, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 232; Suprafete: 
, arabil:232,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 51445, Parcela: 5870-5875, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 130; Suprafete: 
, liber:130,00 mp

2

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BEJAN  NICOLAE CNP 1580529400589:CONSTANTIN MARILENA CNP 2561002400907
Nr. de rol nominal unic:  1799330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. LUCEAFARULUI , nr. 1 , bl. 7 , 

sc.  B , et.  4 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/237849 , C.I.F.**) 1580529400589 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 300/13, Tarla: 61, Suprafata 
Totala: 4.988; Suprafete: , arabil:4.988,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

Total  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BEJAN  VIRGIL-defunct; BAJAN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  11937
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 38 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 075672 , C.I.F.**) 1790930471019 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

1

75,00 46,00 121,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

25,00 60,00 85,00

Total  Cladiri : 100,00 106,00 206,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , arabil:160,00 
mp

3

23,00 14,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 344; Suprafete: , liber:308,00 
mp, ocupat:36,00 mp

4

179,00 126,00 305,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

80,00 187,00 267,00

Total  Terenuri Intravilan : 282,00 327,00 609,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

586,00 1.211,00 1.797,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

933,00 390,00 1.323,00

Total  Alte Taxe : 1.519,00 1.601,00 3.120,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.901,00 2.034,00 3.935,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BENEA MIHNEA ALEXANDRU  : BENEA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1656406
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 4 , bl. 60C , 

sc.  2 , et.  8 , ap.  68
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/744152 , C.I.F.**) 1770430400011 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/9/2 CF 2712, Parcela: 192/58/
1;57/1;57, Tarla: 27, Suprafata Totala: 1
.000; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7 CF 2036, Tarla: COTA 
INDIVIZA DIN DRUM DE ACCES DE 2608
MP, Suprafata Totala: 11; Suprafete: , 
arabil:11,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1163/2/1 CF 2513, Tarla: COTA 
INDIVIZA DIN DRUM DE ACCES DE 260
MP, Suprafata Totala: 10; Suprafete: , 
arabil:10,40 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 770/1/1 CF 2515, Tarla: COTA 
INDIVIZA DIN DRUM DE ACCES DE 406
MP, Suprafata Totala: 16; Suprafete: , 
arabil:16,24 mp

4

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
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la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 

dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERBECE  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  349535
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1800627385567 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/4
4, Tarla: 140, Suprafata Totala: 1.100; 
Suprafete: , arabil:1.100,00 mp

1

60,00 27,00 87,00

Total  Terenuri Intravilan : 60,00 27,00 87,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 27,00 87,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERINDEA IRINA  :BERINDEA CONSTANTIN-1450322400258
Nr. de rol nominal unic:  15214
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 090352 , C.I.F.**) 2560415104967 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 807; Suprafete: , arabil:807,35 
mp

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 807; Suprafete: , arabil:807,04 
mp

2

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 975; Suprafete: , arabil:975,41 
mp

3

11,00 2,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51101, 
Parcela: 565/1/75/ LOTUL 2, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

4

14,00 3,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51102, 
Parcela: 565/1/75 / LOTUL NR 3, Tarla: 
139, Suprafata Totala: 2.222; 
Suprafete: , arabil:2.222,00 mp

5

77,00 29,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51103, 
Parcela: 565/1/75 / LOTUL NR 4-DRUM 
ACCES, Tarla: 139, Suprafata Totala: 
768; Suprafete: , arabil:768,00 mp

6
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12,00 3,00 15,00

Total  Terenuri Intravilan : 138,00 43,00 181,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2630, 
Parcela: 906/7, Tarla: 190, Suprafata 
Totala: 5.002; Suprafete: , arabil:5.002,
00 mp

7

140,00 38,00 178,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1822, 
Parcela: 567/117, Tarla: 140, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

8

140,00 38,00 178,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2544, 
Parcela: 565/41, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 4.099; Suprafete: , arabil:4.099,
00 mp

9

116,00 30,00 146,00

Total  Terenuri Extravilan : 396,00 106,00 502,00

T O T A L  (LEI  RON) : 534,00 149,00 683,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERINDEA IRINA:  BERINDEA CONSTATIN ;DIMA COSTIN:DIMA VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  15215
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2560415104967 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2298, 
Parcela: 565/35, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
05 mp

1

24,00 2,00 26,00

Total  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERZUC  IOLANDA 
Nr. de rol nominal unic:  15572
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2541102400218 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.270; Suprafete: , arabil:1.270,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 32; Suprafete: , liber:32,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERZUC  LEA 
Nr. de rol nominal unic:  11094
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 394 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 272239 , C.I.F.**) 2770526423034 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:120,00 mp (sup. utila:  85,71 mp), 
Suprafata Totala: 120; An ct.:2006

1

86,00 5,00 91,00

Total  Cladiri : 86,00 5,00 91,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , liber:880,00 
mp, ocupat:120,00 mp

2

65,00 4,00 69,00

Total  Terenuri Intravilan : 65,00 4,00 69,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 262,00 14,00 276,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BIRIS  SILVIU-TEODOR 
Nr. de rol nominal unic:  14182
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 799755 , C.I.F.**) 1731006423015 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 751/2, Parcela: 417/6, Tarla: 99, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 751/3, Parcela: 417/6, Tarla: 99, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 417/6, Tarla: 99, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BIRIS  TEODOR 
Nr. de rol nominal unic:  13409
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 999; Suprafete: , arabil:999,00 
mp

1

58,00 24,00 82,00

Total  Terenuri Intravilan : 58,00 24,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 24,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BIZGAN STEFAN-BOGDAN,BIZGAN MARIA-MAGDALENA 
Nr. de rol nominal unic:  15027
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 380200 , C.I.F.**) 1760609335007 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 760; Suprafete: , 
arabil:760,00 mp

1

56,00 23,00 79,00

Total  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BLEJDEA  ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10065
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 399 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 399, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:24,50 mp (sup. utila:  17,50 
mp), Suprafata Totala: 25; An anexa:20
06

1

14,00 4,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 399, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:120,00 mp (sup. utila:  85,71 
mp), Suprafata Totala: 120; An ct.:2006

2

182,00 68,00 250,00

Total  Cladiri : 196,00 72,00 268,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 505; Suprafete: , vii:505,00 mp

3

14,00 4,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.144; Suprafete: , arabil:1.144,
00 mp

4

63,00 28,00 91,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 399 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 207; 
Suprafete: , liber:62,50 mp, ocupat:144
,50 mp

5

78,00 26,00 104,00

Total  Terenuri Intravilan : 155,00 58,00 213,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.100; Suprafete: , arabil:5.100,
00 mp

6

173,00 68,00 241,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.541; Suprafete: , arabil:1.541,
00 mp

7

52,00 19,00 71,00

Total  Terenuri Extravilan : 225,00 87,00 312,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRABANT 601 ; CC: 600; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0000; Nr.:0000; 
Serie sasiu: 0000

8

178,00 71,00 249,00

Total   : 178,00 71,00 249,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

622,00 198,00 820,00

Total  Alte Taxe : 622,00 198,00 820,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.376,00 486,00 1.862,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BLENDEA  VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14938
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2410221400041 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

28,00 11,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 1054/
6, Parcela: 214/1/1/7, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:499,79 mp

4

39,00 14,00 53,00

Total  Terenuri Intravilan : 79,00 29,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 79,00 29,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOANCEA  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  10734
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOANTA  LEONID LAURENTIU 
Nr. de rol nominal unic:  10741
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 510; Suprafete: , arabil:510,00 
mp

1

50,00 22,00 72,00

Total  Terenuri Intravilan : 50,00 22,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 22,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBEICA  VALENTIN-MIREL 
Nr. de rol nominal unic:  1779884
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

32 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 546970 , C.I.F.**) 1900208430131 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1595; Masa: 1600; CP:; Seria: 
024402; Nr.:WVWZZZ3Z1P214306; 
Serie sasiu: WVWZZZ3Z1P214306

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBOC  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  10709
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.809; Suprafete: , arabil:3.809,
00 mp

1

19,00 2,00 21,00

Total  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBOC ADRIANA CNP 2490527400781 BOBOC VALENTIN-GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  10076
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

30 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX/152127 , C.I.F.**) 1760501471024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0762936 / 25.11.20201

250,00 0,00 250,00

Total  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBOC EMANUEL : STAN STEFAN  NITUICA VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  13916
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.800; Suprafete: , arabil:12.80
0,00 mp

1

689,00 551,00 1.240,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

109,00 227,00 336,00

Total  Terenuri Extravilan : 798,00 778,00 1.576,00

T O T A L  (LEI  RON) : 798,00 778,00 1.576,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOCIANU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15294
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.926; Suprafete: , 
arabil:1.926,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.892; Suprafete: , 
arabil:1.892,00 mp

2

9,00 1,00 10,00

Total  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BODOGAN  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  1774558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 19 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2710627461547 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 898; 
Masa: 1600; CP:; Seria: U016232; Nr.:U
U1L5220264145130; Serie sasiu: UU1L
5220264145130

1

40,00 4,00 44,00

Total   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BODOGAN  DANIELA;BODOGAN CATALINA;BODOGAN MONICA; 
Nr. de rol nominal unic:  11775
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 19 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2710627461547 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 19 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:Inche
iere de intabulare nr 33196/27,03,2017, 
Cl. beton fara inst.:52,00 mp (sup. utila:  
37,14 mp), Suprafata Totala: 52; An ct.:
2001

1

73,00 8,00 81,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 19 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:Inche
iere de intabulare nr 33196/27,03,2017, 
Cl. lemn fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  
70,71 mp), Suprafata Totala: 99; An ct.:
1980

2

40,00 4,00 44,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 19 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:Inche
iere de intabulare nr 33196/27,03,2017, 
Locuinta subsol/mansarda:52,00 mp (s
up. utila:  37,14 mp), Suprafata Totala: 
52; An anexa:1991

3

92,00 10,00 102,00

Total  Cladiri : 205,00 22,00 227,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 19 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:Inche
iere de intabulare nr 33196/27,03,2017, 
Parcela: 4428;4429;4430;4431;4432, 
Tarla: 101, Suprafata Totala: 476; 
Suprafete: , arabil:476,00 mp

4

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 19 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:Inche
iere de intabulare nr 33196/27,03,2017, 
Parcela: 4428;4429;4430;4431;4432, 
Tarla: 101, Suprafata Totala: 524; 
Suprafete: , liber:373,00 mp, ocupat:15
1,00 mp

5

67,00 9,00 76,00

Total  Terenuri Intravilan : 69,00 9,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UB31630; Nr.:UU1LS
DAAH34397214; Serie sasiu: UU1LSD
AAH34397214

6

112,00 13,00 125,00

Total   : 112,00 13,00 125,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

273,00 28,00 301,00

Total  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 659,00 72,00 731,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BODOGAN  STEFAN DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2660253
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 15 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 293628 , C.I.F.**) 1930127471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1461; Masa: 1600; CP:; Seria: D201156
; Nr.:VF1LM0FB531587563; Serie 
sasiu: VF1LM0FB531587563

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT; CC
: 1595; Masa: 0; CP:0; Seria: 855036; 
Nr.:WVWZZZ3BZ2P351342; Serie 
sasiu: WVWZZZ3BZ2P351342

2

64,00 4,00 68,00

Total   : 128,00 8,00 136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 8,00 136,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOERESCU  MARILENA-LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  12488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang
: IV, Zona: B, Anexe beton fara inst.:16
2,00 mp (sup. utila:  115,71 mp), 
Suprafata Totala: 162; An anexa:2006

1

66,00 9,00 75,00

Total  Cladiri : 66,00 9,00 75,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 230; Suprafete: , liber
:67,90 mp, ocupat:162,00 mp

2

28,00 4,00 32,00

Total  Terenuri Intravilan : 28,00 4,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 36,00 348,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOGDAN  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  12968
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BURIAŞ , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

74 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2620128400273 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Cl. beton fara inst.:208,00 mp 
(sup. utila:  148,57 mp), Suprafata 
Totala: 208; An ct.:2000; Procent 
coproprietate: 62,50%

1

89,00 5,00 94,00

Total  Cladiri : 89,00 5,00 94,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027/
6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 294; 
Suprafete: , arabil:294,00 mp; Procent 
coproprietate: 62,50%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027/
6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 884; 
Suprafete: , liber:676,00 mp, ocupat:20
8,00 mp; Procent coproprietate: 62,50
%

3

26,00 2,00 28,00

Total  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 62,50%

4

87,00 4,00 91,00

Total  Alte Taxe : 87,00 4,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 203,00 11,00 214,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
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stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOGDAN  OPREA 
Nr. de rol nominal unic:  10988
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 0 , bl. - , sc. - , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.492; Suprafete: , arabil:2.492,
00 mp

1

135,00 91,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

48,00 111,00 159,00

Total  Terenuri Extravilan : 183,00 202,00 385,00

T O T A L  (LEI  RON) : 183,00 202,00 385,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOICIUC  MARILENA 
Nr. de rol nominal unic:  11836
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CREVEDIA , satul/sectorul DIRZA , str. - , nr. 211 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD250212 , C.I.F.**) 2680702151829 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An ct.:
2006

1

301,00 122,00 423,00

Total  Cladiri : 301,00 122,00 423,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

2

355,00 173,00 528,00

Total  Alte Taxe : 355,00 173,00 528,00

T O T A L  (LEI  RON) : 656,00 295,00 951,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOLCAS LUCIAN DORIN:BOLCAS CRISTINA CNP 2660425434522
Nr. de rol nominal unic:  10351
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 21 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1600721400040 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 21 Rang: IV
Zona: B, Cl. beton fara inst.:133,00 mp 
(sup. utila:  95,00 mp), Suprafata Totala
: 133; An ct.:2006; Data iesire:31.12.20
21

1

18,00 1,00 19,00

Total  Cladiri : 18,00 1,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 1,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONCEA  ALEXANDRU MARIAN  
Nr. de rol nominal unic:  13029
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

20 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 495846 , C.I.F.**) 1880504410169 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 157, Anexe lemn fara inst.:12,00 mp 
(sup. utila:  8,57 mp), Suprafata Totala: 
12; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 157, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (su
p. utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 
32; An ct.:2006

2

14,00 2,00 16,00

Total  Cladiri : 16,00 2,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 157, Parcela: 884,885, Tarla: 21, 
Suprafata Totala: 567; Suprafete: , 
arabil:567,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 157, 
Parcela: 884,885, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 363; Suprafete: , liber:319,00 
mp, ocupat:44,00 mp

4

46,00 6,00 52,00

Total  Terenuri Intravilan : 48,00 6,00 54,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2085, Parcela: 300/51, Tarla: 61, 
Suprafata Totala: 2.124; Suprafete: , 
arabil:2.123,91 mp

5

19,00 3,00 22,00
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Total  Terenuri Extravilan : 19,00 3,00 22,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C2 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1109116; Nr.:V
F7JM8HZB97247557; Serie sasiu: VF7
JM8HZB97247557

6

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT KANGOO ; CC: 
1870; Masa: 2000; CP:; Nr.:VF1KCAVA
K31129157; Serie sasiu: VF1KCAVAK3
1129157

7

389,00 44,00 433,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JAGUAR ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: 031102130118; Nr.:S
AJAF51T346D762238; Serie sasiu: 
SAJAF51T346D762238

8

390,00 44,00 434,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HOBBY ; CC: 0; Masa: 3; CP
; Nr.:WHB24B24GOFY23523; Serie 
sasiu: WHB24B24GOFY23523

9

73,00 8,00 81,00

Total   : 908,00 99,00 1.007,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

10

218,00 23,00 241,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PV/778699 / 26.11
.2018

11

4.150,00 0,00 4.150,00

Amenzi de circulatie PILX/150244 / 22.
05.2018

12

290,00 0,00 290,00

Total  Alte Taxe : 4.658,00 23,00 4.681,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.649,00 133,00 5.782,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONCOTA  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11783
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1570223400014 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 534; Suprafete: , arabil:534,28 
mp

1

50,00 22,00 72,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 147; Suprafete: , arabil:146,79 
mp

2

6,00 2,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 56,00 24,00 80,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 24,00 80,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  3983815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 6 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1710113470087 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 188358; 
Nr.:WVWZZZ1JZYW319613; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZYW319613

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC  NICOLAE;BONDOC VIRGINIA-abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  12674
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 6 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1710113470087 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:6,00 mp (sup. 
utila:  4,29 mp), Suprafata Totala: 6; An 
anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:55,00 mp (sup. utila:  39,
29 mp), Suprafata Totala: 55; An ct.:20
06

2

45,00 13,00 58,00

Total  Cladiri : 49,00 13,00 62,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 450; Suprafete: , liber:450,00 
mp

3

134,00 47,00 181,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

0,00 144,00 144,00

Total  Terenuri Intravilan : 134,00 191,00 325,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/1/4, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , arabil:350,00 
mp

5

8,00 2,00 10,00

Total  Terenuri Extravilan : 8,00 2,00 10,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

0,00 248,00 248,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

654,00 314,00 968,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PV/22606 / 04.07.2
017

8

100,00 0,00 100,00

Total  Alte Taxe : 754,00 562,00 1.316,00

T O T A L  (LEI  RON) : 945,00 768,00 1.713,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC ALEXANDRU-RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  4359184
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 23 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 646537 , C.I.F.**) 1891213450021 , tel./fax 0760362136 , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF; CC: 
1598; Masa: 0; CP:0; Seria: 262639; Nr.
:WVWZZZAUZGW042247; Serie sasiu
: WVWZZZAUZGW042247

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC ALEXANDRU-RAZVAN : BONDOC DENISA ANGELA CNP 2890623471342
Nr. de rol nominal unic:  1938345
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 11 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 274163 , C.I.F.**) 1891213450021 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI, nr. 11 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 56086, Parcela: 1179, 
Tarla: 29, Suprafata Totala: 987; 
Suprafete: , arabil:987,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONTA  GHEORGHE - DAN; BONTA OZANA-SMARANDA 
Nr. de rol nominal unic:  4172816
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. LT. GHEORGHE NEGEL , nr. 38

, bl.   , sc.   , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1690607460015 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 53675, Parcela: 108/37, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 10.791; Suprafete: , 
arabil:10.791,00 mp

1

33,00 3,00 36,00

Total  Terenuri Intravilan : 33,00 3,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 3,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORCEA EUGEN,  BORCEA IONELA CATALINA 
Nr. de rol nominal unic:  348242
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BORSA , nr. 1 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/530672 , C.I.F.**) 1791117420071 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078/1
3/3, Parcela: 866/1/11, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 869; Suprafete: , 
arabil:869,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078/1
3/4, Parcela: 866/1/11, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 869; Suprafete: , 
arabil:869,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078/1
4/3, Parcela: 866/1/12, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 91; Suprafete: , arabil
:91,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078/1
4/4, Parcela: 866/1/12, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 91; Suprafete: , arabil
:91,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078/1
0/11, Parcela: 866, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 2.946; Suprafete: , 
arabil:2.946,00 mp

5

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  ALINA-GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14090
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 568; Suprafete: , arabil:568,13 
mp

1

57,00 29,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 433; Suprafete: , arabil:433,12 
mp

2

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

3

3,00 6,00 9,00

Total  Terenuri Intravilan : 71,00 42,00 113,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 925; Suprafete: , arabil:925,11 
mp

4

50,00 33,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.973; Suprafete: , arabil:5.973,
26 mp

5

320,00 214,00 534,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

6

58,00 115,00 173,00

Total  Terenuri Extravilan : 428,00 362,00 790,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 499,00 404,00 903,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  ANISOARA 
Nr. de rol nominal unic:  1622696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 78 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 157689 , C.I.F.**) 2700425470031 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Anexe lemn fara inst.:42,41 mp (sup. 
utila:  30,29 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Total  Cladiri : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 574; Suprafete: 
, arabil:574,01 mp

2

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  11116
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 78 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1670909470039 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Anexe lemn fara inst.:42,41 mp (sup. 
utila:  30,29 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, Cl. 
lemn inst.:80,25 mp (sup. utila:  57,32 
mp), Suprafata Totala: 80; An ct.:1974; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

50,00 12,00 62,00

Total  Cladiri : 62,00 14,00 76,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/3, 
Parcela: 4567,4568,4569,4570,4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,02 mp

3

8,00 2,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567,4568,4569,4570,4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , liber:919,81 mp, ocupat:80
,25 mp; Data iesire:20.07.2015

4

35,00 33,00 68,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567;4568;4569;4570;4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , liber:919,81 mp, ocupat:80
,25 mp; Data iesire:20.07.2015

5

10,00 2,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567-4571, Tarla: 104, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:919,81 mp, ocupat:80,25 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

6

64,00 9,00 73,00

Total  Terenuri Intravilan : 117,00 46,00 163,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 78 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 574; Suprafete: 
, arabil:574,01 mp

7

7,00 0,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 7,00 0,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

420,00 77,00 497,00

Total  Alte Taxe : 420,00 77,00 497,00

T O T A L  (LEI  RON) : 606,00 137,00 743,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  CATALIN-IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1844393
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1951230471331 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU MBK; CC: 49; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 177505; Nr.:VG5
SA052001003060; Serie sasiu: VG5S
A052001003060

1

8,00 1,00 9,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU HUSQVARNA; 
CC: 576; Masa: 0; CP:0; Seria: A70511
7; Nr.:ZCGA100AB7V010165; Serie 
sasiu: ZCGA100AB7V010165; Data 
iesire:02.05.2021

2

24,00 2,00 26,00

Total   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  CONSTANTIN;BORDEIANU CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11041
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1671025470029 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:119,45 mp (sup. utila:  85,32 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:2006

1

85,00 5,00 90,00

Total  Cladiri : 85,00 5,00 90,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 494; Suprafete: , arabil:494,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 402; Suprafete: , liber:282,55 
mp, ocupat:119,45 mp

3

26,00 2,00 28,00

Total  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0; Nr.:0; Serie sasiu: 
0

4

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1388; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 2Y09741; Nr.:
WFOHXXGAJH2Y09741; Serie sasiu: 
WFOHXXGAJH2Y09741

5

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO TICO; CC: 796; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 834323; Nr.:KLY3
S11BDXC605592; Serie sasiu: KLY3S1
1BDXC605592

6

32,00 2,00 34,00

Total   : 152,00 9,00 161,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

7

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 403,00 22,00 425,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  2003915
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION , nr. 13 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 476234 , C.I.F.**) 2811001471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:TMBHK26Y974194911; Serie sasiu: 
TMBHK26Y974194911

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  STEFAN COSMIN 
Nr. de rol nominal unic:  1666783
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1940403471331 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX / 0166293 / 
14.12.2017

1

580,00 0,00 580,00

Amenzi buget local PA/0570221 / 02.05
.2012

2

50,00 0,00 50,00

Total  Alte Taxe : 630,00 0,00 630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 630,00 0,00 630,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BORDEIANU MARIEA,cota3/8,CNP2380924400781; ;BORDEIANU NICOLAE ,cota3/8,CNP1620329400351;BORDEIAN
U CONSTANTIN,cota3/8 CNP1671025470029

Nr. de rol nominal unic:  11040
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 45 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 
mp), Suprafata Totala: 50; An anexa:20
06

1

35,00 17,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:37,00 mp (sup. utila:  26,43 mp), 
Suprafata Totala: 37; An ct.:2006

2

70,00 33,00 103,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:37,00 mp (sup. utila:  26,43 mp), 
Suprafata Totala: 37; An ct.:2006

3

219,00 92,00 311,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

4

103,00 230,00 333,00

Total  Cladiri : 427,00 372,00 799,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 280; Suprafete: , liber:280,00 
mp

5

146,00 130,00 276,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

78,00 177,00 255,00

Total  Terenuri Intravilan : 224,00 307,00 531,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.250; Suprafete: , arabil:11.25
0,00 mp

7

557,00 339,00 896,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

218,00 497,00 715,00

Total  Terenuri Extravilan : 775,00 836,00 1.611,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

24,00 416,00 440,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

10

841,00 502,00 1.343,00

Total  Alte Taxe : 865,00 918,00 1.783,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.291,00 2.433,00 4.724,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDUSELU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13777
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

1

202,00 346,00 548,00

Total  Terenuri Extravilan : 202,00 346,00 548,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 346,00 548,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORTEA DOREL;  BORTEA GABRIELA-ANCUTA 
Nr. de rol nominal unic:  1972733
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. UVERTURII , nr. 43 , bl. 1 , sc. 

1 , et.  5 , ap.  21
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 900800 , C.I.F.**) 1671208461538 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 10 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 55946, Anexe 
lemn fara inst.:11,00 mp (sup. utila:  7,8
6 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:15,40 mp, Suprafata 
Totala: 26; An anexa:1972

1

1,00 0,00 1,00

Total  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORZAS  GABRIELA - MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13258
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 707878 , C.I.F.**) 2751001451544 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.282; Suprafete: , arabil:7.281,
68 mp

1

35,00 3,00 38,00

Total  Terenuri Extravilan : 35,00 3,00 38,00

T O T A L  (LEI  RON) : 35,00 3,00 38,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOTESCH  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10018
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 9 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2690628470042 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
B, Anexe lemn fara inst.:2,91 mp (sup. 
utila:  2,08 mp), Suprafata Totala: 3; An 
anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
B, Anexe lemn fara inst.:64,39 mp (sup
. utila:  45,99 mp), Suprafata Totala: 64; 
An anexa:2006

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:113,21 mp (sup. 
utila:  80,86 mp), Suprafata Totala: 113; 
An ct.:2006

3

81,00 5,00 86,00

Total  Cladiri : 88,00 5,00 93,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 591; Suprafete: , arabil:591,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
B, Suprafata Totala: 874; Suprafete: , 
liber:693,49 mp, ocupat:180,51 mp

5

56,00 3,00 59,00

Total  Terenuri Intravilan : 58,00 3,00 61,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00
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Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 13,00 270,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOTOI CRISTIAN IONEL CNP 1780605370029 :  TRIF MANUELA BIANCA (CNP 2830123080086 ) 
Nr. de rol nominal unic:  15023
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VIORELELOR , nr. 26 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/359587 , C.I.F.**) 1780605370029 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 149 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1365/7/2, Locuinta 
subsol/mansarda:88,60 mp (sup. utila:  
63,29 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:16,80 mp, Suprafata 
Totala: 105; An anexa:2011

1

15,00 0,00 15,00

Total  Cladiri : 15,00 0,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 0,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRADULET  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15756
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 170082 , C.I.F.**) 1541118400023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.400; Suprafete: , arabil:1.400,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATU  CORNELIU-DORIN 
Nr. de rol nominal unic:  3656660
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VETERANILOR , nr. 11 , bl. M16

, sc.  4 , et.  1 , ap.  54
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RT nr. 938571 , C.I.F.**) 1780723390698 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 133 / 
06.01.2021; Procent coproprietate: 50,
00%

1

55,00 2,00 57,00

Total  Alte Taxe : 55,00 2,00 57,00

T O T A L  (LEI  RON) : 55,00 2,00 57,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATU SIMONA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3587025
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANCOTA , nr. 5 , bl. 14 , sc. 1

, et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/670812 , C.I.F.**) 2820524420151 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:48,00 mp (
sup. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
25,00%

1

16,00 2,00 18,00

Total  Cladiri : 16,00 2,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 633/1, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:952,00 mp, ocupat:48,00 mp

2

94,00 13,00 107,00

Total  Terenuri Intravilan : 94,00 13,00 107,00

T O T A L  (LEI  RON) : 110,00 15,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATUCA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12649
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

135 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2350419400760 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2769/1 ; LOTUL I, Anexe lemn fara 
inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 mp), 
Suprafata Totala: 21; An anexa:1960

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: LOTUL I : 2769/1, Cl. lemn fara inst.:
14,00 mp (sup. utila:  10,00 mp), 
Suprafata Totala: 14; An ct.:1960

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: LOTUL I  : 2769/1, Cl. beton fara 
inst.:56,00 mp (sup. utila:  40,00 mp), 
Suprafata Totala: 56; An ct.:1960

3

52,00 7,00 59,00

Total  Cladiri : 58,00 7,00 65,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2769/1 ; LOTUL I, Parcela: 227-228, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 49; 
Suprafete: , arabil:49,00 mp

4

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: LOTUL I ; 2769/1, Parcela: 227-228, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 438; 
Suprafete: , liber:347,00 mp, ocupat:91
,00 mp

5

39,00 5,00 44,00

Total  Terenuri Intravilan : 41,00 5,00 46,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

6

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 35,00 352,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATUCA DANIEL MARIUS;  BRATUCA ELENA FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1605125
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 20 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/239613 , C.I.F.**) 1760305471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Cl. beton fara inst.:74,34 
mp (sup. utila:  53,10 mp), Suprafata 
Totala: 74; An ct.:2013

1

146,00 30,00 176,00

Total  Cladiri : 146,00 30,00 176,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2312/2, Parcela: 
1253, Tarla: 30, Suprafata Totala: 808; 
Suprafete: , arabil:808,47 mp

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2312/2, Parcela: 
1253, Tarla: 30, Suprafata Totala: 200; 
Suprafete: , liber:125,66 mp, ocupat:74
,34 mp

3

27,00 6,00 33,00

Total  Terenuri Intravilan : 33,00 6,00 39,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1776 / 
31.12.2012

4

481,00 91,00 572,00

Total  Alte Taxe : 481,00 91,00 572,00

T O T A L  (LEI  RON) : 660,00 127,00 787,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BREZEANU  LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  14917
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RD/970405 , C.I.F.**) 2741016150777 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 130; Suprafete: , arabil:129,89 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 875; Suprafete: , arabil:875,38 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRICEAG  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 36 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:35,00 mp (sup. utila:  25,00 mp), 
Suprafata Totala: 35; An ct.:2006

1

76,00 49,00 125,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

14,00 32,00 46,00

Total  Cladiri : 90,00 81,00 171,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 546; Suprafete: , arabil:546,00 
mp

3

57,00 33,00 90,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , liber:125,00 
mp, ocupat:35,00 mp

4

105,00 75,00 180,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

23,00 51,00 74,00

Total  Terenuri Intravilan : 185,00 159,00 344,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

175,00 389,00 564,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

841,00 470,00 1.311,00

Total  Alte Taxe : 1.016,00 859,00 1.875,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.291,00 1.099,00 2.390,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRICIU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12112
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

Total  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRINZARU  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  2475953
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 11 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1670115230917 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 20EX0841; Nr.:WOLO
AHL4858096472; Serie sasiu: 
WOLOAHL4858096472

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11730
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1750412471012 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC  MARIAN - CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1936146
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 320 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1970223450040 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBX 706318 / 30.0
6.2018

1

580,00 0,00 580,00

Total  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 0,00 580,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13979
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2100M
P + 1400 MP, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

1

176,00 146,00 322,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

78,00 168,00 246,00

Total  Terenuri Extravilan : 254,00 314,00 568,00

T O T A L  (LEI  RON) : 254,00 314,00 568,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10751
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 320 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1710311443015 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1595; Masa: 
1600; CP:; Seria: 080171; Nr.:TMBBA4
1Z462167811; Serie sasiu: TMBBA41Z
462167811

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1781; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 041636; Nr.:W
VWZZZ3BZ1P265349; Serie sasiu: 
WVWZZZ3BZ1P265349

2

180,00 11,00 191,00

Total   : 244,00 15,00 259,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 20,00 375,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCALET MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  2379227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. POIANA MARE , nr. 4 , bl. B7 , 

sc.  C , et.   , ap.  43
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/592517 , C.I.F.**) 2780123510031 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 57449, Nr.C
arFunc: 57449, Suprafata Totala: 855; 
Suprafete: , arabil:855,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCATARU  DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  13748
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR CONSTANTINESCU ION , 

nr.  13 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1641006400025 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:103,75 mp (sup. utila:  74,11 mp), 
Suprafata Totala: 104; An ct.:2006

1

204,00 31,00 235,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:103,75 mp (sup. utila:  74,11 mp), 
Suprafata Totala: 104; An ct.:2006

2

204,00 31,00 235,00

Total  Cladiri : 408,00 62,00 470,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , liber:592,50 
mp, ocupat:207,50 mp

4

108,00 18,00 126,00

Total  Terenuri Intravilan : 114,00 18,00 132,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

401,00 58,00 459,00

Total  Alte Taxe : 401,00 58,00 459,00

T O T A L  (LEI  RON) : 923,00 138,00 1.061,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.
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Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCATARU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15273
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. BACIULUI , nr. 14 , bl. 9 , sc. 2

, et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2370214400071 , tel./fax 021629708 , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 316;3
17/1;318/1, Tarla: 9, Suprafata Totala: 4
.500; Suprafete: , arabil:4.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

1

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 611/7, 
Tarla: 147, Suprafata Totala: 21.420; 
Suprafete: , arabil:21.420,00 mp

2

205,00 22,00 227,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 669, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,33%

3

29,00 5,00 34,00

Total  Terenuri Extravilan : 234,00 27,00 261,00

T O T A L  (LEI  RON) : 244,00 28,00 272,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BUCATARU MARIA CNP 2370214400071:NEAGU GHIORGHE CNP 1290413400283:DASCALU ANTON CNP 
1740927471038:DASCALU ANA MARIA CNP 2770322443030

Nr. de rol nominal unic:  3004484
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55702, 
Parcela: 1083/3/45, Tarla: 231, 
Suprafata Totala: 420; Suprafete: , 
arabil:420,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55587, 
Parcela: 983/1/1/86, Tarla: 214, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

2

21,00 3,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55586, 
Parcela: 988/29, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 11.140; Suprafete: , arabil:11.14
0,00 mp

3

155,00 26,00 181,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55708, 
Parcela: 983/1/3/10, Tarla: 214, 
Suprafata Totala: 2.740; Suprafete: , 
arabil:2.740,00 mp

4

38,00 7,00 45,00

Total  Terenuri Extravilan : 219,00 36,00 255,00

T O T A L  (LEI  RON) : 219,00 36,00 255,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCLIS  ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  15718
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 472 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 236161 , C.I.F.**) 1831205410136 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO50TREZ4212
1350201XXXXX

Amenda (RO19TREZ) ANV/20 NR.0163
525 / 11.03.2013

1

4.467,00 0,00 4.467,00

Total  Alte Taxe : 4.467,00 0,00 4.467,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.467,00 0,00 4.467,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCUR  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  3692009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 343 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/288258 , C.I.F.**) 1770622441511 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 210139; Nr.:TM
BNJ46Y964601965; Serie sasiu: 
TMBNJ46Y964601965

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCUR  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10808
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , bl. 4 , sc. A 

, et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/287036 , C.I.F.**) 1590317393147 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 2402; Masa: 12; 
CP:; Seria: 2J37921; Nr.:WFOAXXBDF
A2J37921; Serie sasiu: WFOAXXBDFA
2J37921

1

3.023,00 1.115,00 4.138,00

Total   : 3.023,00 1.115,00 4.138,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.023,00 1.115,00 4.138,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCUR VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  1792153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , bl. 4 , sc. A 

, et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/285992 , C.I.F.**) 2610218154206 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 27926565; Nr.:WBAW
M51090PX60281; Serie sasiu: 
WBAWM51090PX60281

1

9.325,00 1.775,00 11.100,00

Total   : 9.325,00 1.775,00 11.100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9.325,00 1.775,00 11.100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUDES VALENTIN-IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  15309
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GARLENI , nr. 9 , bl. C46 , sc. 

B , et.  1 , ap.  63
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 315982 , C.I.F.**) 1830405450123 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 509 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 3621/2, Parcela: 303,
304,305,307, Tarla: 9, Suprafata Totala: 
476; Suprafete: , liber:476,00 mp

1

38,00 3,00 41,00

Total  Terenuri Intravilan : 38,00 3,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 3,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUFTEA CARMEN-2630207400108;  BUFTEA LAURENTIU-ADRIAN-1570828400028
Nr. de rol nominal unic:  12875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. OCTAVIAN GOGA , nr. 8 , bl. M2

4 , sc.  1 , et.  2 , ap.  24
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 632660 , C.I.F.**) 2630207400108.1570828400028 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:131,00 mp (sup. utila:  
93,57 mp), Suprafata Totala: 131; An ct
.:2006

1

174,00 19,00 193,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:131,00 mp (
sup. utila:  93,57 mp), Suprafata Totala: 
131; An anexa:2006

2

219,00 25,00 244,00

Total  Cladiri : 393,00 44,00 437,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 959; Suprafete: , liber:828,00 
mp, ocupat:131,00 mp

3

122,00 14,00 136,00

Total  Terenuri Intravilan : 122,00 14,00 136,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 733,00 81,00 814,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.
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Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10898
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 52 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 347235 , C.I.F.**) 2460501401157 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. STEJARULUI, nr. 52, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:6,25 mp (sup. utila:  4,46 mp), 
Suprafata Totala: 6; An anexa:2006

1

8,00 4,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. STEJARULUI, nr. 52, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:42,00 mp (sup. utila:  30,00 
mp), Suprafata Totala: 42; An ct.:2006

2

71,00 33,00 104,00

Total  Cladiri : 79,00 37,00 116,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 582; Suprafete: , vii:582,00 mp

3

18,00 10,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 595; Suprafete: , arabil:595,00 
mp

4

56,00 29,00 85,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. STEJARULUI, nr. 52 Rang: IV, Zona
: B, Suprafata Totala: 371; Suprafete: , 
liber:322,75 mp, ocupat:48,25 mp

5

188,00 96,00 284,00

Total  Terenuri Intravilan : 262,00 135,00 397,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

689,00 281,00 970,00

Total  Alte Taxe : 689,00 281,00 970,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.030,00 453,00 1.483,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  13966
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , arabil:800,00 
mp

1

56,00 23,00 79,00

Total  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  3590022
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 49 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 339146 , C.I.F.**) 2550727400772 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 285895; Nr.:VS
SZZZ1PZ7R031277; Serie sasiu: 
VSSZZZ1PZ7R031277

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  MARIAN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  15199
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 096775; Nr.:096775; 
Serie sasiu: 096775

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU JAN;  BUGEANU ION-uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  10360
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 315 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1671006470020 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 299, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:39,00 mp (sup. utila:  27,86 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:20
07

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 299, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:83,00 mp (sup. utila:  59,29 
mp), Suprafata Totala: 83; An ct.:2007

2

20,00 2,00 22,00

Total  Cladiri : 23,00 2,00 25,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.595; Suprafete: , vii:1.595,00 
mp

3

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 309; Suprafete: , arabil:309,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 299 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 791; 
Suprafete: , liber:669,00 mp, ocupat:12
2,00 mp

5

51,00 3,00 54,00

Total  Terenuri Intravilan : 59,00 3,00 62,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.940; Suprafete: , arabil:4.940,
00 mp

6

25,00 2,00 27,00

Total  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 246,00 13,00 259,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BUICA FLOAREA, STANCIU VASILE,DINU M. CONSTANTIN,ANDRONE FLORENTINA,GRIGORAS VIORELA 
ANCUTA 

Nr. de rol nominal unic:  15381
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 411498 , C.I.F.**) 2800429420059 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.975; Suprafete: , arabil:4.975,
00 mp

1

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.450; Suprafete: , arabil:4.450,
00 mp

2

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.825; Suprafete: , arabil:12.82
5,00 mp

3

62,00 4,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.450; Suprafete: , arabil:4.450,
00 mp

4

21,00 1,00 22,00

Total  Terenuri Extravilan : 128,00 7,00 135,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 7,00 135,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUICA STELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10275
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 152648 , C.I.F.**) 1480421400405 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

53,00 2,00 55,00

Total  Alte Taxe : 53,00 2,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 2,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUIUM CIPRIAN COSTEL-1750324040106;  BUIUM  ANITA- SABINA-2790913441526
Nr. de rol nominal unic:  12628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. VIORELE , nr. 34 , bl. 15 , sc. 

3 , et.  1 , ap.  77
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  RD 580169 , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:41,66 mp (sup. 
utila:  29,76 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

41,00 33,00 74,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:45,63 mp (sup. utila:  
32,59 mp), Suprafata Totala: 46; An ct.:
2006

2

386,00 326,00 712,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

5,00 10,00 15,00

Total  Cladiri : 432,00 369,00 801,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.154; Suprafete: , vii
:1.154,00 mp

4

45,00 33,00 78,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.692; Suprafete: , 
arabil:1.692,00 mp

5

74,00 51,00 125,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 336; Suprafete: , liber:248,71 
mp, ocupat:87,29 mp

6

205,00 146,00 351,00
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Total  Terenuri Intravilan : 324,00 230,00 554,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

841,00 530,00 1.371,00

Total  Alte Taxe : 841,00 530,00 1.371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.597,00 1.129,00 2.726,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BULACU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4117935
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CAPALNA , nr. 38 , bl. 16H , sc. 

2 , et.  2 , ap.  28
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 998058 , C.I.F.**) 2720222421513 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 53 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 1236, Parcela: 565, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 1.745; Suprafete: , 
arabil:1.745,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BULGAR  ANA MARIA,BULGAR ANA,BULGAR ION 
Nr. de rol nominal unic:  13896
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SALCIEI , nr. 10 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2501023400012 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn inst.:16,00 mp (sup. utila:  
11,43 mp), Suprafata Totala: 16; An 
anexa:2010

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 
mp), Suprafata Totala: 50; An ct.:2010

2

50,00 9,00 59,00

Total  Cladiri : 56,00 9,00 65,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:434,00 
mp, ocupat:66,00 mp

4

115,00 19,00 134,00

Total  Terenuri Intravilan : 120,00 19,00 139,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

318,00 47,00 365,00

Total  Alte Taxe : 318,00 47,00 365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 494,00 75,00 569,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUNGARDEAN AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  11949
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1531221400404 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Anexe beton fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 
mp), Suprafata Totala: 54; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:59,01 mp (sup. utila:  42,15 
mp), Suprafata Totala: 59; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

37,00 2,00 39,00

Total  Cladiri : 74,00 4,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 1986; Masa: 
2000; CP:; Seria: 259007; Nr.:259007; 
Serie sasiu: 259007

4

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

5

139,00 6,00 145,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie dosar 4878/3/200
8 / 02.12.2008

6

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie 084426 / 11.01.20
06

7

150,00 0,00 150,00
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Amenzi de circulatie 2599218 / 13.10.2
007

8

351,00 0,00 351,00

Amenzi de circulatie 9647504 / 10.07.2
011

9

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie 9669025 / 13.10.2
011

10

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie 021980 / 28.03.20
16

11

1.575,00 0,00 1.575,00

Amenzi de circulatie 021883 / 08.03.20
16

12

945,00 0,00 945,00

Amenzi de circulatie 0134330 / 08.03.2
016

13

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0070252 / 04.08.2
014

14

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0225374 / 13.12.2
014

15

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0022732 / 23.12.2
004

16

3.500,00 0,00 3.500,00

Amenzi de circulatie R11 1429285 / 21.
11.2011

17

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie CC 0058850 / 05.0
8.2008

18

300,00 0,00 300,00

Amenzi de circulatie AT 032087 / 24.10
.2006

19

80,00 0,00 80,00

Amenzi de circulatie CC 6926473 / 31.0
8.2010

20

540,00 0,00 540,00

Amenzi de circulatie CP 2614618 / 05.0
9.2014

21

140,00 0,00 140,00

Total  Alte Taxe : 9.488,00 6,00 9.494,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9.762,00 22,00 9.784,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 3 din 3 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUNGARDEAN GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  11825
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , bl. 5 , sc. , 

et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2600418400901 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:59,01 mp (sup. utila:  42,15 
mp), Suprafata Totala: 59; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

37,00 2,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Anexe beton fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 
mp), Suprafata Totala: 54; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

34,00 2,00 36,00

Total  Cladiri : 74,00 4,00 78,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2020

4

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 185,00 9,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.
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Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURCEA  CALIN - CRISTIAN - MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  15337
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 602129 , C.I.F.**) 1750725424606 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 971; Suprafete: , arabil:971,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURCEA  COSMIN-BOGDAN; BANCILA CARMEN-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4076893
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Maior ION CORAVU , nr. 51 , bl. 

51A , sc.  G , et.  2 , ap.  41
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1770716433015 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59111, Suprafata Totala: 1.390; 
Suprafete: , arabil:1.390,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57197, Parcela: 198/11 LOT 1, Tarla
: 28, Suprafata Totala: 1.209; 
Suprafete: , arabil:1.209,00 mp; 
Procent coproprietate: 19,05%

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURCIU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10573
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1500402400889 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:20
06

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:93,05 mp (sup. utila:  66,46 mp), 
Suprafata Totala: 93; An ct.:2006

2

99,00 10,00 109,00

Total  Cladiri : 102,00 10,00 112,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 108; Suprafete: , vii:108,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 671; Suprafete: , liber:553,95 
mp, ocupat:117,05 mp

4

81,00 11,00 92,00

Total  Terenuri Intravilan : 82,00 11,00 93,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 988; Masa: 1600
; CP:; Seria: 485506; Nr.:485506; Serie 
sasiu: 485506

5

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 223550; Nr.:223550; 
Serie sasiu: 223550

6

56,00 3,00 59,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1870; Masa: 2000; CP:; Seria: C267117
; Nr.:VF1KA0N0523544051; Serie 
sasiu: VF1KA0N0523544051

7

200,00 12,00 212,00

Total   : 296,00 17,00 313,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

0,00 572,00 572,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PA 1223367 / 08.0
5.2014

10

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie PA 0229082 / 06.1
2.2011

11

200,00 0,00 200,00

Amenzi de circulatie AP 2126158 / 15.0
5.2011

12

200,00 0,00 200,00

Amenzi de circulatie AY 2459763 / 16.0
8.2009

13

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie AP 2126220 / 22.1
0.2012

14

350,00 0,00 350,00

Amenzi de circulatie CP 2536441 / 22.0
3.2013

15

150,00 0,00 150,00

Amenzi de circulatie CP 3286953 / 18.0
8.2013

16

150,00 0,00 150,00

Amenzi buget local PV 0683022 / 08.03
.2009

17

200,00 0,00 200,00

Total  Alte Taxe : 2.361,00 577,00 2.938,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.841,00 615,00 3.456,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURGHIU  CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  13754
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 19.740; Suprafete: , arabil:19.74
0,00 mp

1

985,00 619,00 1.604,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

159,00 298,00 457,00

Total  Terenuri Extravilan : 1.144,00 917,00 2.061,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.144,00 917,00 2.061,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURGHIU CORNELIA SI BURGHIU GEORGE   (MASU ELENA) 
Nr. de rol nominal unic:  13652
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , arabil:350,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Extravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURLACU  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  14677
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2810217271736 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 996; Suprafete: , 
arabil:996,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURLOI  CRISTEL 
Nr. de rol nominal unic:  11299
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 61 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1690510470023 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRIMAVERII, nr. 61 Rang: IV, Zona: 
C, Anexe lemn fara inst.:17,90 mp (sup
. utila:  12,79 mp), Suprafata Totala: 18; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRIMAVERII, nr. 61 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:79,36 mp (sup. 
utila:  56,69 mp), Suprafata Totala: 79; 
An ct.:2006

2

52,00 11,00 63,00

Total  Cladiri : 56,00 11,00 67,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRIMAVERII, nr. 61 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 5044/5046, Tarla: 116, 
Suprafata Totala: 559; Suprafete: , liber
:462,00 mp, ocupat:97,26 mp

3

77,00 16,00 93,00

Total  Terenuri Intravilan : 77,00 16,00 93,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7701983; Nr.:
7701983; Serie sasiu: 7701983

4

23,00 5,00 28,00

Total   : 23,00 5,00 28,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

5

319,00 58,00 377,00

Total  Alte Taxe : 319,00 58,00 377,00

T O T A L  (LEI  RON) : 475,00 90,00 565,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
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stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURUIANA  ALEXANDRU,  BURUIANA   RAMONA 
Nr. de rol nominal unic:  123186
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. MATEI BRANCOVEANU , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/493368 , C.I.F.**) 2780924205023 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT CLIO ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D106051; Nr.:V
F1BB130F28824000; Serie sasiu: VF1
BB130F28824000

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ; CC: 2497; Masa: 
2600; CP:; Seria: BC970673; Nr.:KMHW
H81KACU451472; Serie sasiu: KMHWH
81KACU451472

2

1.053,00 63,00 1.116,00

Total   : 1.109,00 66,00 1.175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.109,00 66,00 1.175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURUNITA  CIPRIAN SI VIRGIL VALERIU  
Nr. de rol nominal unic:  14710
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.093; Suprafete: , arabil:5.092,
59 mp

1

274,00 184,00 458,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

43,00 84,00 127,00

Total  Terenuri Extravilan : 317,00 268,00 585,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 268,00 585,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUSA  JUSTINIANA 
Nr. de rol nominal unic:  10154
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 39 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:20
06

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:64,10 mp (sup. utila:  45,79 mp), 
Suprafata Totala: 64; An ct.:2006

2

15,00 1,00 16,00

Total  Cladiri : 16,00 1,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 697; Suprafete: , arabil:697,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 161; Suprafete: , liber:81,90 mp, 
ocupat:79,10 mp

4

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 139,00 7,00 146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUSTEA  CONSTANTIN-MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2678178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 29 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1860920471349 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 346L ; CC: 1995; Masa
: 2000; CP:; Seria: 86895859; Nr.:WBA
AP71040PP37259; Serie sasiu: 
WBAAP71040PP37259

1

256,00 183,00 439,00

Total   : 256,00 183,00 439,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 183,00 439,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTOI  LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  11248
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 92 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:44,10 mp (sup. utila:  31,50 mp), 
Suprafata Totala: 44; An ct.:2006

1

96,00 70,00 166,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

18,00 42,00 60,00

Total  Cladiri : 114,00 112,00 226,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 737; Suprafete: , arabil:737,00 
mp

3

32,00 16,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 563; Suprafete: , liber:518,90 
mp, ocupat:44,10 mp

4

395,00 327,00 722,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

99,00 223,00 322,00

Total  Terenuri Intravilan : 526,00 566,00 1.092,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

526,00 135,00 661,00

Total  Alte Taxe : 526,00 135,00 661,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.166,00 813,00 1.979,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTOI  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  11099
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 94 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1501117400466 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:8,00 mp (sup. utila:  5,71 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

2

44,00 13,00 57,00

Total  Cladiri : 48,00 13,00 61,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 660; Suprafete: , arabil:660,00 
mp

3

8,00 2,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 362; Suprafete: , liber:304,00 
mp, ocupat:58,00 mp

4

88,00 24,00 112,00

Total  Terenuri Intravilan : 96,00 26,00 122,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

5

420,00 105,00 525,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi 0049357 / 30.10.20206

500,00 0,00 500,00

Amenzi buget local PIFY/ 025752 / 20.0
8.2017

7

200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local 0925439 / 16.04.20
16

8
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150,00 0,00 150,00

Total  Alte Taxe : 1.270,00 105,00 1.375,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.414,00 144,00 1.558,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTOI (OPREA)  LUMINITA 
Nr. de rol nominal unic:  2021588
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 92 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 433528 , C.I.F.**) 2580414400406 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA03595; Nr.:
UU1LSDAEH39198588; Serie sasiu: UU
1LSDAEH39198588

1

168,00 26,00 194,00

Total   : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  (LEI  RON) : 168,00 26,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTUSINA (fosta-IORDAN)  IONELA 
Nr. de rol nominal unic:  11655
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. TRIFOISTEI , nr. 14 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2790523471019 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:38,50 mp (sup. utila:  27,50 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:19
95

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:38,50 mp (sup. utila:  27,50 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:19
95

2

22,00 4,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:102,00 mp (sup. utila:  72,86 mp), 
Suprafata Totala: 102; An ct.:1995

3

199,00 38,00 237,00

Total  Cladiri : 230,00 43,00 273,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 371; Suprafete: , livezi:371,00 
mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.003; Suprafete: , arabil:1.003,
00 mp

5

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 331; Suprafete: , liber:152,00 
mp, ocupat:179,00 mp

6
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45,00 10,00 55,00

Total  Terenuri Intravilan : 57,00 10,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

179,00 225,00 404,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

8

401,00 73,00 474,00

Total  Alte Taxe : 580,00 298,00 878,00

T O T A L  (LEI  RON) : 867,00 351,00 1.218,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZDUGAN  ION DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1576131
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. APOSTOL MARGARIT , nr. 3 , bl. 

108 , sc.  B , et.   , ap.  57
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/390396 , C.I.F.**) 1710923221192 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:306,00 mp 
(sup. utila:  218,57 mp), Suprafata 
Totala: 306; An ct.:2017

1

631,00 112,00 743,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Locuinta subsol/mansarda:44
,00 mp (sup. utila:  31,43 mp), 
Suprafata Totala: 44; An anexa:2017

2

98,00 16,00 114,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:90,00 
mp (sup. utila:  64,29 mp), Suprafata 
Totala: 90; An anexa:2017

3

54,00 9,00 63,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Alta destinatie:50,00 mp (sup. 
utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 50; 
An anexa:2017

4

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:69,00 
mp (sup. utila:  49,29 mp), Suprafata 
Totala: 69; An anexa:2017

5

41,00 8,00 49,00

Total  Cladiri : 839,00 147,00 986,00
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RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 55811, Parcela: 197/1
0/1,197/11,197/13,198, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
liber:985,00 mp, ocupat:515,00 mp

6

277,00 49,00 326,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 55811, Parcela: 197/1
0/1,197/11,197/13,198, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 6.199; Suprafete: , 
arabil:6.199,00 mp

7

57,00 11,00 68,00

Total  Terenuri Intravilan : 334,00 60,00 394,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2017

8

320,00 55,00 375,00

Total  Alte Taxe : 320,00 55,00 375,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.493,00 262,00 1.755,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZDUGAN  MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1601367
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. APOSTOL MARGARIT , nr. 3 , bl. 

108 , sc.  B , et.   , ap.  57
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2750418221197 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 198, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.740; Suprafete: , arabil:1.740,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 197/13, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.848; Suprafete: , arabil:1.848,
00 mp

2

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZETELU  SORIN-MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  10708
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.630; Suprafete: , arabil:1.630,
00 mp

1

68,00 27,00 95,00

Total  Terenuri Intravilan : 68,00 27,00 95,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 27,00 95,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZURA  MIHAI ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13224
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1690316120671 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 635; Suprafete: , arabil:635,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BVG LOGISTIC CAR SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3662073
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 58 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  41055780 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 2998; Masa: 12
CP:; Seria: 3507983; Nr.:ZCFC135DSK
5288376; Serie sasiu: ZCFC135DSK52
88376

1

975,00 110,00 1.085,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 2998; Masa: 12
CP:; Seria: 000550993; Nr.:ZCFC50A20
05675356; Serie sasiu: ZCFC50A2005
675356

2

975,00 110,00 1.085,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 4116; Masa: 
12; CP:; Seria: 83M0714293; Nr.:VF642
AEA000023392; Serie sasiu: VF642AE
A000023392

3

1.365,00 153,00 1.518,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: NPS ; CC: 0; Masa: 5; CP:; 
Seria: -; Nr.:SU9L2035EK0NS1013; 
Serie sasiu: SU9L2035EK0NS1013

4

119,00 14,00 133,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIT-ZEL ; CC: 0; Masa: 3; CP
; Seria: -; Nr.:VBFEUR00080508893; 
Serie sasiu: VBFEUR00080508893

5

73,00 8,00 81,00

Total   : 3.507,00 395,00 3.902,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.507,00 395,00 3.902,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
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cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  C.M.I. DR.DUMITRU GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  15606
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 227 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  482338 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1663663

1

1.130,00 2.530,00 3.660,00

Total  Concesiuni : 1.130,00 2.530,00 3.660,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.130,00 2.530,00 3.660,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  C.M.I. VALEANU CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  1592838
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  484175 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1592844

1

51,00 6,00 57,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1663709

2

732,00 88,00 820,00

Total  Concesiuni : 783,00 94,00 877,00

T O T A L  (LEI  RON) : 783,00 94,00 877,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CADAR LOREDANA-ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359206
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 2 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. TUDOR 

ARGHEZI , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RK nr. 420537 , C.I.F.**) 2750822291896 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 52508, 
Parcela: 856/7, Tarla: 176, Suprafata 
Totala: 809; Suprafete: , arabil:809,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAHU  SILVIA 
Nr. de rol nominal unic:  1668895
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , bl. 4 , sc. , 

et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 254165 , C.I.F.**) 2770531471039 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 562, bl. 4, et. 1, ap
. 5 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 201/1;1;
5, Cl. beton inst.:65,48 mp (sup. utila:  
46,77 mp), Suprafata Totala: 65; An ct.:
0; Procent coproprietate: 50,00%

1

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. 4, et. 1, ap. 5 
Rang: IV, Zona: A, Anexe lemn fara 
inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 mp), 
Suprafata Totala: 30; An anexa:0; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50688-C1-U1, Cl. 
beton inst.:102,61 mp (sup. utila:  73,29 
mp), Suprafata Totala: 103; An ct.:2007
; Procent coproprietate: 50,00%

3

64,00 4,00 68,00

Total  Cladiri : 101,00 6,00 107,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 83; 
Suprafete: , liber:83,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322, 
Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 21; Suprafete: , liber:21,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

5
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1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50859, 
Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 59; Suprafete: , liber:59,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322:copr
oprietari cu ceilalti care au cumparat 
diferenta pana la totalul de 183 mp, 
Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 12; Suprafete: , liber:
12,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

7

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 9A13344; Nr.:
WFOSXXGCDS9A13344; Serie sasiu: 
WFOSXXGCDS9A13344

8

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

9

70,00 3,00 73,00

Total  Alte Taxe : 70,00 3,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 243,00 13,00 256,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAHU  VICTOR IONICA 
Nr. de rol nominal unic:  11871
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , bl. 4 , sc. , 

et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/115142 , C.I.F.**) 1720308470021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. 4, et. 1, ap. 5 
Rang: IV, Zona: A, Anexe lemn fara 
inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 mp), 
Suprafata Totala: 30; An anexa:0; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 562, bl. 4, et. 1, ap
. 5 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 201/1;1;
5, Cl. beton inst.:65,48 mp (sup. utila:  
46,77 mp), Suprafata Totala: 65; An ct.:
0; Procent coproprietate: 50,00%

2

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50688-C1-U1, Cl. 
beton inst.:102,61 mp (sup. utila:  73,29 
mp), Suprafata Totala: 103; An ct.:2007
; Procent coproprietate: 50,00%

3

64,00 4,00 68,00

Total  Cladiri : 101,00 6,00 107,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 83; 
Suprafete: , liber:83,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322, 
Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 21; Suprafete: , liber:21,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

5
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1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50859, 
Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 59; Suprafete: , liber:59,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322:copr
oprietari cu ceilalti care au cumparat 
diferenta pana la totalul de 183 mp, 
Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 12; Suprafete: , liber:
12,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

7

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 181678; Nr.:WAUZZZ
8KX9A182821; Serie sasiu: WAUZZZ8
KX9A182821

8

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

9

70,00 3,00 73,00

Total  Alte Taxe : 70,00 3,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 379,00 21,00 400,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAITANOVICI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13263
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. NICOLAE , nr. 15 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2511012400688 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFX DOSAR 11422 / PV 
0284772 / 20.10.2021

2

290,00 0,00 290,00

Total  Alte Taxe : 401,00 5,00 406,00

T O T A L  (LEI  RON) : 401,00 5,00 406,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CALAPOD  CATALIN-VINCI 
Nr. de rol nominal unic:  10743
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BACĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BACAU , satul/sectorul BACAU , str. GHIOCEILOR , nr. 31 , bl. , sc. 

A , et.   , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XC 735673 , C.I.F.**) 1690903040071 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Alta destinatie:15,96 mp (s
up. utila:  11,40 mp), Suprafata Totala: 
16; An anexa:2009

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:136,66 
mp (sup. utila:  97,61 mp), Suprafata 
Totala: 137; An ct.:2009

2

371,00 70,00 441,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:159,88 
mp (sup. utila:  114,20 mp), Suprafata 
Totala: 160; An ct.:2009

3

433,00 82,00 515,00

Total  Cladiri : 812,00 153,00 965,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 473, Suprafata 
Totala: 352; Suprafete: , livezi:352,41 
mp

4

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 473, Suprafata 
Totala: 636; Suprafete: , arabil:635,74 
mp

5

8,00 1,00 9,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 473, Suprafata 
Totala: 815; Suprafete: , liber:572,32 
mp, ocupat:242,30 mp

6

200,00 37,00 237,00

Total  Terenuri Intravilan : 216,00 39,00 255,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

7

420,00 78,00 498,00

Total  Alte Taxe : 420,00 78,00 498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.448,00 270,00 1.718,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CALAPOD  GEORGICA 
Nr. de rol nominal unic:  13812
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.395; Suprafete: , arabil:1.395,
00 mp

1

64,00 25,00 89,00

Total  Terenuri Intravilan : 64,00 25,00 89,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 25,00 89,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CALDARUS  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14396
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DS 008663 , C.I.F.**) 2320514400071 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , arabil:1.600,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAMPEAN MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15503
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1740805311259 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

73,00 43,00 116,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

1,00 3,00 4,00

Total  Terenuri Intravilan : 74,00 46,00 120,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.799; Suprafete: , 
arabil:1.799,00 mp

3

98,00 73,00 171,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.518; Suprafete: , arabil:2.518,
00 mp

4

127,00 91,00 218,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

17,00 32,00 49,00

Total  Terenuri Extravilan : 242,00 196,00 438,00

T O T A L  (LEI  RON) : 316,00 242,00 558,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  FLORIN IONUT-uzufruct viager in fav. lui Dumitru Iancu,Dumitru Dumitra,Canelea Adina 
Nr. de rol nominal unic:  10450
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

97 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/295532 , C.I.F.**) 1930912471332 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
2208,CF 1933, Anexe lemn fara inst.:2
8,97 mp (sup. utila:  20,69 mp), 
Suprafata Totala: 29; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
2208,CF1933, Cl. lemn fara inst.:148,18 
mp (sup. utila:  105,84 mp), Suprafata 
Totala: 148; An ct.:2006

2

35,00 3,00 38,00

Total  Cladiri : 38,00 3,00 41,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
2208 CF 1933, Parcela: 2500,2501,250
2,2503, Tarla: 61, Suprafata Totala: 1.3
23; Suprafete: , arabil:1.323,36 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
2208,CF 1933, Parcela: 2500,2501,250
2,2503, Tarla: 61, Suprafata Totala: 835
; Suprafete: , liber:657,51 mp, ocupat:1
77,15 mp

4

54,00 3,00 57,00

Total  Terenuri Intravilan : 57,00 3,00 60,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.00
0,00 mp

5

50,00 5,00 55,00
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Total  Terenuri Extravilan : 50,00 5,00 55,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 284,00 17,00 301,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  355808
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 94 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/251797 , C.I.F.**) 2500210400998 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1223/
3, Tarla: 42, Suprafata Totala: 1.975; 
Suprafete: , arabil:1.975,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  4018523
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 355 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1780418471031 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN TOURAN ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: -; Nr.
:WVGZZZ1TZ4W154028; Serie sasiu: 
WVGZZZ1TZ4W154028

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  VALENTIN CATALIN  
Nr. de rol nominal unic:  3952310
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BACĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BACAU , satul/sectorul BACAU , str. CORNISA BISTRITEI , nr. 20 , bl. 

, sc.  A , et.   , ap.  35
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. ZC 148815 , C.I.F.**) 1741209471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 1189, 
Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.757; 
Suprafete: , arabil:4.757,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

Total  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA CORNELIA , CANELEA CRISTIAN ,NITA ELENA;  CANELEA IOAN FLORIN , TRUSCA VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  15110
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  - - , C.I.F.**)  2530407400555 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1101/
26, Tarla: 234, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

162,00 122,00 284,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

27,00 28,00 55,00

Total  Terenuri Extravilan : 189,00 150,00 339,00

T O T A L  (LEI  RON) : 189,00 150,00 339,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA CORNELIA;  NITA ELENA-cnp2801106230920
Nr. de rol nominal unic:  10946
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 105 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2530407400555 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 857/1
5, Tarla: 175, Suprafata Totala: 1.996; 
Suprafete: , arabil:1.996,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15049
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GV 503567 , C.I.F.**) 1431216400051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANTONERU OANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10404
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 457 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/220263 , C.I.F.**) 2750331434517 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 457 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:52,00 mp (s
up. utila:  37,14 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:8,40 mp, 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

1

2,00 0,00 2,00

Total  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAPETEANU VASILE  CAPETEANU  FLORENTA 
Nr. de rol nominal unic:  13252
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.001; Suprafete: , arabil:1.000,
93 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAPRARU OANA;  ARON ADRIAN-CONSTANTIN;CAPRARU GHEORGHE CNP 1550418040022
Nr. de rol nominal unic:  12006
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2791006040017 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 488;4
89;490, Tarla: 11, Suprafata Totala: 1.3
61; Suprafete: , arabil:1.361,40 mp

1

24,00 4,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 488;4
89;490, Tarla: 11, Suprafata Totala: 378
; Suprafete: , liber:377,73 mp

2

18,00 2,00 20,00

Total  Terenuri Intravilan : 42,00 6,00 48,00

T O T A L  (LEI  RON) : 42,00 6,00 48,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CARABELEA ADRIANA CNP 2620524400568 Cota de 22.50% :CARABELEA ADRIAN CNP 1600118400069 cu Cota de 
22.50% , MOTOI  TUDORA CNP 2360218400701 cu Cota de 37,5%   BUTNARU TUNSESCU MIHAIELA CNP  2660727151781 cu Cota de 17,5%

Nr. de rol nominal unic:  15062
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 192330 , C.I.F.**) 2620524400568 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 113; Suprafete: , 
arabil:112,66 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/11, Suprafata Totala: 637; 
Suprafete: , arabil:637,36 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 100; Suprafete: , 
arabil:99,91 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/10, Suprafata Totala: 565; 
Suprafete: , arabil:565,20 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 95; Suprafete: , arabil
:94,77 mp

5

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/9, Suprafata Totala: 536; 
Suprafete: , arabil:536,15 mp

6

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 100; Suprafete: , 
arabil:99,94 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/8, Suprafata Totala: 565; 
Suprafete: , arabil:565,38 mp

8

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 101; Suprafete: , 
arabil:101,29 mp

9

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/7, Suprafata Totala: 573; 
Suprafete: , arabil:573,04 mp

10

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 97; Suprafete: , arabil
:96,72 mp

11

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/6, Suprafata Totala: 547; 
Suprafete: , arabil:547,18 mp

12

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 103; Suprafete: , 
arabil:102,56 mp

13

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/5, Suprafata Totala: 580; 
Suprafete: , arabil:580,22 mp

14

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 131; Suprafete: , 
arabil:131,44 mp

15

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/4, Suprafata Totala: 744; 
Suprafete: , arabil:743,59 mp

16

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/3, Suprafata Totala: 628; 
Suprafete: , arabil:627,96 mp

17

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/2, Suprafata Totala: 604; 
Suprafete: , arabil:604,30 mp

18
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2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 114; Suprafete: , 
arabil:114,21 mp

19

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/1, Suprafata Totala: 646; 
Suprafete: , arabil:646,11 mp

20

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 31,00 0,00 31,00

T O T A L  (LEI  RON) : 31,00 0,00 31,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARCU  ALEXANDRA DANA 
Nr. de rol nominal unic:  1952502
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. VERONICA MICLE , nr. 20 , bl. 

M6 , sc.  B , et.   , ap.  58
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/801607 , C.I.F.**) 2880914226805 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, ap. 20 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
1491/1, Suprafata Totala: 2.740; 
Suprafete: , arabil:2.739,87 mp

1

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, ap. 20 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
1491/2, Suprafata Totala: 1.277; 
Suprafete: , arabil:1.276,60 mp

2

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 2,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARCU NICULAE ;  CARCU ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  11396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 22 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1540815070022 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:110,40 mp (sup. utila:  
78,86 mp), Suprafata Totala: 110; An 
anexa:2006

1

99,00 6,00 105,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:110,40 mp (sup. utila:  78,86 mp), 
Suprafata Totala: 110; An ct.:2006

2

79,00 5,00 84,00

Total  Cladiri : 178,00 11,00 189,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:389,83 
mp, ocupat:110,40 mp

4

32,00 3,00 35,00

Total  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 324,00 19,00 343,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARPUSOR NORIS NICOLAE CNP  1711220272649:CARPUSOR PAULA MARCELA CNP  2780908272707
Nr. de rol nominal unic:  12119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ALBA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna ALBA IULIA , satul/sectorul ALBA IULIA , str. RAMET , nr. 4 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AX/576933 , C.I.F.**) 1711220272649 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:30,01 mp (sup. utila:  21,44 mp), 
Suprafata Totala: 0; An ct.:2006; Data 
iesire:27.04.2005

1

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 553 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50813, Cl. beton fara 
inst.:107,00 mp (sup. utila:  76,43 mp), 
Suprafata Totala: 107; An ct.:2013

2

231,00 35,00 266,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 553 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50813, Locuinta 
subsol/mansarda:107,00 mp (sup. utila:  
76,43 mp), Suprafata Totala: 107; An 
anexa:2013

3

50,00 8,00 58,00

Total  Cladiri : 286,00 45,00 331,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 553 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50813, Parcela: 802/2
, Tarla: 23, Suprafata Totala: 818; 
Suprafete: , liber:711,00 mp, ocupat:10
7,00 mp

4

112,00 18,00 130,00

Total  Terenuri Intravilan : 112,00 18,00 130,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 47,00 366,00

Total  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 717,00 110,00 827,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARUCERU  COSTACHE;CIOBANU FLORENTINA;MUTU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  3929886
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377, 
Parcela: 4763, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 3.135; Suprafete: , arabil:3.135,
00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377, 
Parcela: 4764, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 643; Suprafete: , vii:643,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377, 
Parcela: 4765, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 322; Suprafete: , livezi:322,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4321, 
Parcela: 870/9/1, Tarla: 180, Suprafata 
Totala: 5.002; Suprafete: , arabil:5.002,
00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4369, 
Parcela: 939/18, Tarla: 199, Suprafata 
Totala: 10.563; Suprafete: , arabil:10.56
3,00 mp; Procent coproprietate: 16,66
%

5

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARUTASU  DANIEL; CARUTASU ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  11603
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 123 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 035804 , C.I.F.**) 1670806433025 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 123 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5978;5980, Tarla: 
146, Suprafata Totala: 494; Suprafete: 
, arabil:494,40 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CASA  PAROHIALA BALTENI  
Nr. de rol nominal unic:  13354
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. NICOLAE , nr. 12 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SF. NICOLAE, 
nr. 12 Rang: V, Zona: A, Anexe lemn 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:20
06

1

2,00 0,00 2,00

Total  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CATALIN PARC S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  4359444
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. GEORGE TOPIRCEANU , nr. 

32 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSTIVUITOR 
MITSUBISHI FD25T-JMW; CC: 3331; 
Masa: 0; CP:0; Nr.:19D2500154; Serie 
sasiu: 19D2500154

1

68,00 9,00 77,00

Total   : 68,00 9,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 9,00 77,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CATANA ANI-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15361
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 261772 , C.I.F.**) 2680915441535 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 397; Suprafete: , arabil:397,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAZACU  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1660156
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. RAMNICU VALCEA , nr. 13 , bl. 

S30A , sc.  2 , et.  2 , ap.  57
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/763088 , C.I.F.**) 2740131443015 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 316;3
17/1;318/1, Tarla: 9, Suprafata Totala: 4
.500; Suprafete: , arabil:4.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,33%

1

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/2
6, Tarla: 148, Suprafata Totala: 21.580; 
Suprafete: , arabil:21.580,00 mp

2

104,00 6,00 110,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 669, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

3

12,00 1,00 13,00

Total  Terenuri Extravilan : 116,00 7,00 123,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CEBANU  ANDREI-CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1664626
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. FRUMUSANI , nr. 2 , bl. 37 , sc

.  A , et.  6 , ap.  42
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 558223 , C.I.F.**) 1810320450091 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 35, bl. 808 Rang: V, 
Zona: A, Parcela: 214, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 603; Suprafete: , 
arabil:603,00 mp

1

54,00 21,00 75,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 35, bl. 808 Rang: V, 
Zona: A, Parcela: 214/2/1, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 186; Suprafete: , 
arabil:186,00 mp

2

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 60,00 22,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 22,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA ILFOV  
Nr. de rol nominal unic:  14757
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. CALEA BUCURESTILOR , nr. 

88 , bl.  A1-2A PARTER , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  34351243 , tel./fax  0212021324 , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 1023 / 31.12.2015, 
Suprafata/Valoare: 0,88 mp/lei

1

4,00 0,00 4,00

Total  Taxe si Autorizatii : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CEPRAGA EMANOIL : CEPRAGA GABRIEL CNP 1661109400015
Nr. de rol nominal unic:  11745
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PITAR MOS , nr. 29 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/533541/14,07,2008 , C.I.F.**) 1600618400067 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:81,00 
mp (sup. utila:  57,86 mp), Suprafata 
Totala: 81; An anexa:1950

1

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:113,00 mp 
(sup. utila:  80,71 mp), Suprafata Totala
: 113; An ct.:1950

2

163,00 24,00 187,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:2,00 
mp (sup. utila:  1,43 mp), Suprafata 
Totala: 2; An anexa:1950

3

3,00 0,00 3,00

Total  Cladiri : 181,00 26,00 207,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 180; 
Suprafete: , livezi:180,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 882; 
Suprafete: , vii:882,00 mp

5

12,00 1,00 13,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 378; 
Suprafete: , arabil:378,00 mp

6

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 907; 
Suprafete: , liber:736,48 mp, ocupat:17
0,52 mp

7

168,00 26,00 194,00

Total  Terenuri Intravilan : 186,00 27,00 213,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

319,00 47,00 366,00

Total  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 686,00 100,00 786,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CERCEL  ROMEO LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14584
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHELU  STELIANA 
Nr. de rol nominal unic:  10601
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 253 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 229361 , C.I.F.**) 2470825400121 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50660, Nr.CarFunc: 50660, Cl. lemn 
fara inst.:115,37 mp (sup. utila:  82,41 
mp), Suprafata Totala: 115; An ct.:2007
; Procent coproprietate: 62,50%

1

17,00 2,00 19,00

Total  Cladiri : 17,00 2,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 414; Suprafete: , vii:4
14,47 mp; Procent coproprietate: 62,50
%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 207; Suprafete: , 
arabil:206,74 mp; Procent coproprietate
: 62,50%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 262; Suprafete: , liber
:146,75 mp, ocupat:115,37 mp; Procent 
coproprietate: 62,50%

4

11,00 1,00 12,00

Total  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 615; Suprafete: , arabil:615,00 
mp

5

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 62,50%

6

87,00 4,00 91,00

Total  Alte Taxe : 87,00 4,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHELU MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359193
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BUCURESTI-TARGOVISTE , nr. 

16 , bl.  1 , sc.  B , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RT nr. 846398 , C.I.F.**) 2720407430017 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50660, Nr.CarFunc: 50660, Cl. lemn 
fara inst.:115,37 mp (sup. utila:  82,41 
mp), Suprafata Totala: 115; An ct.:2007
; Procent coproprietate: 37,50%

1

10,00 1,00 11,00

Total  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 414; Suprafete: , vii:4
14,47 mp; Procent coproprietate: 37,50
%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 262; Suprafete: , liber
:146,75 mp, ocupat:115,37 mp; Procent 
coproprietate: 37,50%

3

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 37,50%

4

52,00 2,00 54,00

Total  Alte Taxe : 52,00 2,00 54,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 4,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
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stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  Chendea Marian,Slobozeanu Stelica  : Slobozeanu Ludovica:  Iugulescu Nicoleta 
Nr. de rol nominal unic:  124725
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/621254 , C.I.F.**) 1680824340050 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1807/5
, Parcela: 818/16, Tarla: 171, Suprafata 
Totala: 450; Suprafete: , arabil:450,00 
mp; Procent coproprietate: 75,00%

1

49,00 24,00 73,00

Total  Terenuri Intravilan : 49,00 24,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 49,00 24,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHENDEA VALERIE ;  CHENDEA MARIAN AUGUSTIN  
Nr. de rol nominal unic:  13383
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1680824340050 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:03.10.2011

2

28,00 74,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1807/1
, Parcela: 818/16, Tarla: 171, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

56,00 29,00 85,00

Total  Terenuri Intravilan : 115,00 121,00 236,00

T O T A L  (LEI  RON) : 115,00 121,00 236,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIFOR  AURELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14506
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 88; Suprafete: , arabil
:88,33 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHILARESCU  MIHAI  
Nr. de rol nominal unic:  14071
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BARAJUL ROVINARI , nr. 2 , bl. 

M21 , sc.   , et.   , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1651008400010 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.767; Suprafete: , arabil:4.766,
77 mp

1

23,00 2,00 25,00

Total  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIORBEACA DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  1774863
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  TEI , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/385451 , C.I.F.**) 1830112471361 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 4760; Masa: ; CP:; 
Seria: 747236

1

95,00 13,00 108,00

Total   : 95,00 13,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 13,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIOREAN SORANA-MIHAELA CNP 2890107160050:  CHIOREAN MIHAI CNP 1840507226702
Nr. de rol nominal unic:  14723
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. TUZLA , nr. 9 , bl. D , sc. , et. 

7 , ap.  D72
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2890107160050 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII, nr. 23A Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 50160, Nr.CarFunc: 50160, Cl. 
lemn fara inst.:246,00 mp (sup. utila:  
175,71 mp), Suprafata Totala: 246; An 
ct.:2009

1

6,00 0,00 6,00

Total  Cladiri : 6,00 0,00 6,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII, nr. 23A Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 50160, Nr.CarFunc: 50160, 
Suprafata Totala: 650; Suprafete: , liber
:404,00 mp, ocupat:246,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55678, Nr.CarFunc: 55678, Parcela: 
557/49, Tarla: 135, Suprafata Totala: 1.
266; Suprafete: , arabil:1.266,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIORESCU  CRISTIAN MIRCEA ; CHIORESCU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14644
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 13.462; Suprafete: , 
arabil:13.462,00 mp

1

739,00 480,00 1.219,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

122,00 230,00 352,00

Total  Terenuri Extravilan : 861,00 710,00 1.571,00

T O T A L  (LEI  RON) : 861,00 710,00 1.571,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIORPEC LILIANA-GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  2425001
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIMPINA , satul/sectorul CIMPINA , str. - , nr. 8 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/824203 , C.I.F.**) 2690211104986 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3112/6:CF54326, Parcela: 192/11;1
92/12;192/13, Tarla: 27, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRAC   MIHAELA-EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14168
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 941; Suprafete: , 
arabil:941,00 mp

1

44,00 18,00 62,00

Total  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRCEA IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  3479515
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  8 , bl.   , sc.  B , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1580204354822 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 903/1
2/1, Tarla: 189, Suprafata Totala: 2.390; 
Suprafete: , arabil:2.390,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

Total  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRCEA IOAN-CIPRIAN:CHIRCEA CRISTINA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  13394
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  18 , bl.   , sc.  B , et.  3 , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. TZ/009130 , C.I.F.**) 1821008350096 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 56901, 
Parcela: 849/2/27, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 340; Suprafete: , 
arabil:340,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 56852, 
Parcela: 563/1/51, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 1.790; Suprafete: , 
arabil:1.790,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56902, 
Parcela: 849/2/27, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 1.691; Suprafete: , 
arabil:1.691,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56903, 
Suprafata Totala: 1.061; Suprafete: , 
arabil:1.061,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56904, 
Suprafata Totala: 1.522; Suprafete: , 
arabil:1.522,00 mp

5

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56853, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

6
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1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56855, 
Suprafata Totala: 4.710; Suprafete: , 
arabil:4.710,00 mp

7

11,00 1,00 12,00

Total  Terenuri Intravilan : 29,00 1,00 30,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 56806, 
Parcela: 849/1/36, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 2.177; Suprafete: , 
arabil:2.177,00 mp

8

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 39,00 2,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIREA  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  10832
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROZELOR , nr. 4 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1490618400690 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ROZELOR, nr. 4 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  
70,71 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:33,85 mp, Suprafata 
Totala: 133; An ct.:1984

1

21,00 1,00 22,00

Total  Cladiri : 21,00 1,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 1,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRIAC  TUDORITA 
Nr. de rol nominal unic:  15181
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. UNIRII , nr. 154 , bl. 5F , 

sc.  A , et.  3 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 223358 , C.I.F.**) 2570923400636 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 54877, 
Parcela: 565/22, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 750; Suprafete: , arabil:750,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRIAC IONEL CNP 1860815170030:CHIRIAC GINA CNP 2870728172368
Nr. de rol nominal unic:  14178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. OASULUI , nr. 28 , bl. - 

, sc.  - , et.  1 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  - , C.I.F.**)  1860815170030 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2684, Suprafata Totala: 1.061; 
Suprafete: , arabil:1.061,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRIACESCU ALEXANDRU CNP  1540917400053:  CHIRIACESCU CRISTINA CNP  2580209400052
Nr. de rol nominal unic:  14401
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 130 , bl. D23

, sc.  A , et.   , ap.  23
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DA/653216 , C.I.F.**) 1540917400053 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 152; Suprafete: , 
arabil:152,25 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.283; Suprafete: , 
arabil:2.283,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.583; Suprafete: , 
arabil:1.582,61 mp

3

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRILA  FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  12078
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , bl. 6 , sc. , 

et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2531229214606 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 525, bl. 8, et. 2, ap
. 9 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 332/1,2,
9, Nr.CarFunc: 5588, Cl. beton inst.:55,
36 mp (sup. utila:  39,54 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

118,00 5,00 123,00

Total  Cladiri : 118,00 5,00 123,00

T O T A L  (LEI  RON) : 118,00 5,00 123,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRITOIU MARIAN;  CHIRITOIU RODICA-2770309400106
Nr. de rol nominal unic:  12531
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. TEIUL DOAMNEI , nr. 106 , bl. 

M14 , sc.  1 , et.  8 , ap.  51
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 401263 , C.I.F.**) 1690714203174 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:21,68 mp (s
up. utila:  15,49 mp), Suprafata Totala: 
22; An ct.:2006

1

24,00 5,00 29,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3081, Anexe lemn 
fara inst.:14,75 mp (sup. utila:  10,54 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:19
86

2

5,00 0,00 5,00

Total  Cladiri : 29,00 5,00 34,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3081, Parcela: 542;54
3;544, Tarla: 14, Suprafata Totala: 1.26
2; Suprafete: , arabil:1.262,00 mp

3

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3081, Parcela: 542;54
3;544, Tarla: 14, Suprafata Totala: 602; 
Suprafete: , liber:562,81 mp, ocupat:39
,19 mp

4

131,00 29,00 160,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 3373, Parcela: 75/3, Tarla: 4, 
Suprafata Totala: 1.650; Suprafete: , 
arabil:1.650,00 mp

5

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



36,00 10,00 46,00

Total  Terenuri Intravilan : 182,00 41,00 223,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SYM ; CC: 49; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 072006; Nr.:RFGBL05WX7S
022709; Serie sasiu: RFGBL05WX7S0
22709

6

39,00 9,00 48,00

Total   : 39,00 9,00 48,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

7

605,00 129,00 734,00

Total  Alte Taxe : 605,00 129,00 734,00

T O T A L  (LEI  RON) : 855,00 184,00 1.039,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRU FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  10678
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 343424 , C.I.F.**) 2550320400121 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.461; Suprafete: , arabil:3.461,
00 mp

1

17,00 2,00 19,00

Total  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHITU  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  12529
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRANGULUI , nr. 19 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:61,60 mp (sup. utila:  44,
00 mp), Suprafata Totala: 62; An ct.:20
06

1

101,00 43,00 144,00

Total  Cladiri : 101,00 43,00 144,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 714; Suprafete: , 
livezi:714,00 mp

2

29,00 13,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.933; Suprafete: , 
arabil:1.933,00 mp

3

67,00 30,00 97,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 504; Suprafete: , liber:442,40 
mp, ocupat:61,60 mp

4

258,00 119,00 377,00

Total  Terenuri Intravilan : 354,00 162,00 516,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 8004717; Nr.:
8004717; Serie sasiu: 8004717

5

69,00 32,00 101,00

Total   : 69,00 32,00 101,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

863,00 318,00 1.181,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PPHX/104180 / 01.0
1.2017

7

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local PPHX/104179 / 01.0
1.2017

8

750,00 0,00 750,00

Total  Alte Taxe : 1.813,00 318,00 2.131,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.337,00 555,00 2.892,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIVU  DORINA-LAURENTIA 
Nr. de rol nominal unic:  14328
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BRAŞOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BRASOV , satul/sectorul BRASOV , str. GRIVITA , nr. 51 , bl. 35 , sc. 

A , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2480429080011 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.025; Suprafete: , 
arabil:1.024,50 mp

1

56,00 31,00 87,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

4,00 7,00 11,00

Total  Terenuri Intravilan : 60,00 38,00 98,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.029; Suprafete: , 
arabil:10.029,00 mp

3

513,00 353,00 866,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

85,00 170,00 255,00

Total  Terenuri Extravilan : 598,00 523,00 1.121,00

T O T A L  (LEI  RON) : 658,00 561,00 1.219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIVU M.  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12491
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

47 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2006

1

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:73,60 mp (sup. utila:  52,
57 mp), Suprafata Totala: 74; An ct.:20
06

2

77,00 27,00 104,00

Total  Cladiri : 82,00 28,00 110,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 578; Suprafete: , 
arabil:578,00 mp

3

29,00 16,00 45,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 241; Suprafete: , liber:159,90 
mp, ocupat:81,10 mp

4

80,00 30,00 110,00

Total  Terenuri Intravilan : 109,00 46,00 155,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

611,00 186,00 797,00

Total  Alte Taxe : 611,00 186,00 797,00

T O T A L  (LEI  RON) : 802,00 260,00 1.062,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIVU VIORICA  , CHIVU ION, , CHIVU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14309
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.377; Suprafete: , 
arabil:8.377,00 mp

1

225,00 106,00 331,00

Total  Terenuri Extravilan : 225,00 106,00 331,00

T O T A L  (LEI  RON) : 225,00 106,00 331,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHOKR KHEIR ,  CHOKR EUGENIA-JEANINNE 
Nr. de rol nominal unic:  14733
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  23 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 125452 , C.I.F.**) 2681105463021 , tel./fax SECT 6 , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.487; Suprafete: , arabil:1.487,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 957; Suprafete: , arabil:957,00 
mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 516; Suprafete: , arabil:516,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 637; Suprafete: , arabil:637,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.250; Suprafete: , arabil:4.249,
96 mp

5

21,00 2,00 23,00

Total  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 2,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIMPOERU IONUT-NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  1830330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 4 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/391881 , C.I.F.**) 1890331156287 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT CLIO ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D137333; Nr.:V
F1B07CF25875272; Serie sasiu: VF1B
07CF25875272

1

192,00 31,00 223,00

Total   : 192,00 31,00 223,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 31,00 223,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CINCA  REVECA-LUMINITA; CINCA DRAGOS DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13444
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul OSTRATU , str. PRIMAVERII , nr. 116 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1680112381274 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 75.000; Suprafete: , arabil:75.00
0,00 mp; Data iesire:07.07.2020

1

3.375,00 2.894,00 6.269,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

870,00 1.917,00 2.787,00

Total  Terenuri Extravilan : 4.245,00 4.811,00 9.056,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.245,00 4.811,00 9.056,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIOBANU GHEORGHE  (CIOBANU MARIN) 
Nr. de rol nominal unic:  15562
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1700417513873 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 527; Suprafete: , liber:527,00 
mp

1

189,00 54,00 243,00

Total  Terenuri Intravilan : 189,00 54,00 243,00

T O T A L  (LEI  RON) : 189,00 54,00 243,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIOBOTARU  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12334
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 501 , bl. 8 , sc. - , 

et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2601122370032 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 501, bl. 8, sc. -, ap
. 2 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton inst.:49
,79 mp (sup. utila:  35,56 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

619,00 398,00 1.017,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.2
012

2

132,00 280,00 412,00

Total  Cladiri : 751,00 678,00 1.429,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

377,00 720,00 1.097,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

1.038,00 399,00 1.437,00

Total  Alte Taxe : 1.415,00 1.119,00 2.534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.166,00 1.797,00 3.963,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CIOBOTARU CRISTINA-2640330400238; RADU NICOLAE-STEFAN-1680406470073;RADU VIOREL-1741215471016;NI
TOC GEORGIANA - DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  10443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 26 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:53,00 mp (sup. utila:  37,
86 mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:19
68

1

25,00 6,00 31,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:27,00 mp (sup. utila:  19,
29 mp), Suprafata Totala: 27; An anexa
:1968

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,
00 mp), Suprafata Totala: 14; An anexa
:1968

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:25,00 mp (sup. utila:  17,
86 mp), Suprafata Totala: 25; An anexa
:1968

4

5,00 0,00 5,00

Total  Cladiri : 39,00 6,00 45,00

RO37TREZ4212
107020201XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GEORGE COSBUC, nr. 26 Rang: IV
Zona: B, Parcela: 3649;3650, Tarla: 86, 
Suprafata Totala: 512; Suprafete: , liber
:393,00 mp, ocupat:119,00 mp

5

95,00 20,00 115,00

Total  Terenuri Intravilan : 95,00 20,00 115,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

401,00 72,00 473,00

Total  Alte Taxe : 401,00 72,00 473,00

T O T A L  (LEI  RON) : 535,00 98,00 633,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CIOTIRNEL IOANA GHEORGHE FANICA, HARALAMBIE MARIAN, BREZEANU FLORICA, ANGHEL N. 
ALEXANDRINA, DINESCU MARIAN , (STAN 

Nr. de rol nominal unic:  13196
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 17.124; Suprafete: , arabil:17.12
4,00 mp

1

923,00 589,00 1.512,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

146,00 276,00 422,00

Total  Terenuri Extravilan : 1.069,00 865,00 1.934,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.069,00 865,00 1.934,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIRCIUMARU VALENTIN   (MINCULESCU VLASCA CARMEN) 
Nr. de rol nominal unic:  12115
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 144579 , C.I.F.**) 1670913421527 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 34,00 53,00

Total  Terenuri Extravilan : 270,00 198,00 468,00

T O T A L  (LEI  RON) : 270,00 198,00 468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIRCOVESCU  DOMNICA 
Nr. de rol nominal unic:  1940971
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 382 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/388864 , C.I.F.**) 2580126400756 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 1598; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 151825; Nr.:AA111S3W11C98E4
; Serie sasiu: AA111S3W11C98E4

1

191,00 31,00 222,00

Total   : 191,00 31,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 191,00 31,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUBOTARU MARIA-MAGDA 
Nr. de rol nominal unic:  11327
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. STEFAN CEL MARE , nr. 2 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2460924400052 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRIMAVERII Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 1.198; Suprafete: , 
arabil:1.198,00 mp; Procent 
coproprietate: 37,50%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRIMAVERII Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 1.047; Suprafete: , 
liber:979,00 mp, ocupat:68,00 mp; 
Procent coproprietate: 37,50%

2

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCA  DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  11392
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IRIS , nr. 11 , bl. - , sc. - , et. 0 , ap

.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HOINAR - MOTORETA ; CC: 
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 6901373; 
Nr.:6901373; Serie sasiu: 6901373

1

95,00 70,00 165,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

53,00 135,00 188,00

Total   : 148,00 205,00 353,00

T O T A L  (LEI  RON) : 148,00 205,00 353,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCIULIN CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  2891150
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul HUNEDOARA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna HUNEDOARA , satul/sectorul HUNEDOARA , str. MIHAI VITEAZU 

, nr.  21 , bl.   , sc.  B , et.  6 , ap.  71
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/HD/820286 , C.I.F.**) 1730613203140 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3200/5
:CF 54245, Suprafata Totala: 400; 
Suprafete: , arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3200/1
:COTA INDIVIZA DE 8,45% DIN 
TOTALUL DE TEREN INTRAVILAN DE 
884 MP, Suprafata Totala: 75; 
Suprafete: , arabil:74,70 mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCU  ELENA;CIUCU SANTY-DANIEL;DINEL ROMO;DINEL RUSE-MARIN ; TEPURU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13737
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 59135, 
Parcela: 918/4/1, Tarla: 194, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp; Data iesire:10.03.2020

1

81,00 24,00 105,00

Total  Terenuri Extravilan : 81,00 24,00 105,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 24,00 105,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCUR  GHEORGHITA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12324
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 564 , bl. - , sc. - , 

et.  2 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 410; Suprafete: , 
arabil:410,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIULACU  VALERIA-ALINA;  CIULACU IONEL-ROMEO 
Nr. de rol nominal unic:  14680
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. CALEA CALARASILOR , nr. 33 , 

bl.  N4 , sc.  2 , et.  5 , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/458729 , C.I.F.**) 1790206343221 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 200; Suprafete: , arabil:199,92 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Extravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUTACU  CLAUDIU VASILE  
Nr. de rol nominal unic:  15786
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 566 , bl. 1 , sc. -- 

, et.  1 , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1701231470011 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local R16/0661326 / 06.1
2.2016

1

250,00 0,00 250,00

Total  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CLOFNER  NICULAE;DUMITRESCU GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  3929889
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377, 
Parcela: 4763, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 3.135; Suprafete: , arabil:3.135,
00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377, 
Parcela: 4764, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 643; Suprafete: , vii:643,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377, 
Parcela: 4765, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 322; Suprafete: , livezi:322,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4321, 
Parcela: 870/9/1, Tarla: 180, Suprafata 
Totala: 5.002; Suprafete: , arabil:5.002,
00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4369, 
Parcela: 939/18, Tarla: 199, Suprafata 
Totala: 10.563; Suprafete: , arabil:10.56
3,00 mp; Procent coproprietate: 16,66
%

5

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CNCF " CFR" SA Sucursala Regionala a CF BUCURESTI  ,SECTIA L2
Nr. de rol nominal unic:  14770
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GARII DE NORD , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  15548207 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 489, Val. inventar: 
0,00 lei, Cota: 1,00%, Val. rezidentiala: 
1.848,00 lei, Cota: 0,10%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2019

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 489, Val. inventar: 
0,00 lei, Cota: 1,00%, Val. rezidentiala: 
46.200,00 lei, Cota: 0,10%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2019 , Nr.Cad: NR 
INVENTAR 233

2

46,00 7,00 53,00

Total  Cladiri : 48,00 7,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 7,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COBZACU  CORNELIA-IORDANA 
Nr. de rol nominal unic:  10671
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 179,00 448,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

Total  Terenuri Extravilan : 311,00 262,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 262,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COCIS  CAMELIA 
Nr. de rol nominal unic:  2476893
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2660617430016 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2951, 
Parcela: 949/37, Tarla: 203, Suprafata 
Totala: 14.119; Suprafete: , arabil:14.11
9,00 mp

1

196,00 30,00 226,00

Total  Terenuri Extravilan : 196,00 30,00 226,00

T O T A L  (LEI  RON) : 196,00 30,00 226,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CODESCU ISABELLE CORINA : BENDELA SORIN BOGDAN CNP 1650926400130 cu uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  12079
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAIL IVANOVICI GLINKA , nr. 

6 , bl.   , sc.  A , et.   , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/695054 , C.I.F.**) 2680720420015 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 7 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 53121, Anexe 
lemn fara inst.:53,00 mp (sup. utila:  37,
86 mp), Suprafata Totala: 53; An anexa
:2014

1

10,00 1,00 11,00

Total  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 7 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 53121, Parcela: 
3999;4000;4005, Tarla: 92, Suprafata 
Totala: 424; Suprafete: , liber:371,00 
mp, ocupat:53,00 mp

2

52,00 7,00 59,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 7 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 53121, Parcela: 
3999;4000;4005, Tarla: 92, Suprafata 
Totala: 281; Suprafete: , arabil:281,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 54,00 7,00 61,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 2752 / 
31.12.2013

4

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 282,00 31,00 313,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CODREANU  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1669552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 443 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 487978 , C.I.F.**) 1750418421530 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
472403; Nr.:WVWZZZ3CZGE096981; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZGE096981

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COJOCARU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  4359592
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BĂICOI , satul/sectorul BĂICOI , str. MORII , nr. 15 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1601120290078 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 1,60%

1

66,00 82,00 148,00

Total  Terenuri Extravilan : 66,00 82,00 148,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 82,00 148,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COLABORATORY DESIGN SRL-D 
Nr. de rol nominal unic:  3613801
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 650 , bl. CAM 1 , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  37660316 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLVO ; CC: 1560; Masa: 
1600; CP:; Seria: 143672; Nr.:YV1MK7
65272023719; Serie sasiu: YV1MK765
272023719

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COLEA  ADELA 
Nr. de rol nominal unic:  3922730
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. CARAMIDARII DE JOS , nr. 9 , 

bl.  74A , sc.  1 , et.   , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2770822440033 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 57857, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN  ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  2010696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 37 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM MARCA 
MERCEDES BENZ ; CC: 2148; Masa: 0
CP:0; Seria: 50487469; Nr.:VSA638194
13439039; Serie sasiu: VSA63819413
439039

1

1.749,00 195,00 1.944,00

Total   : 1.749,00 195,00 1.944,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.749,00 195,00 1.944,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  15210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 41 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919/3/
1, Tarla: 194, Suprafata Totala: 638; 
Suprafete: , arabil:638,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 5 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  42,
86 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:20
06

1

110,00 63,00 173,00

Total  Cladiri : 110,00 63,00 173,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 180; Suprafete: , liber:180,00 
mp

2

97,00 54,00 151,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 224; Suprafete: , 
arabil:224,00 mp

3

26,00 15,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 380; Suprafete: , liber:320,00 
mp, ocupat:60,00 mp

4

178,00 86,00 264,00

Total  Terenuri Intravilan : 301,00 155,00 456,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA-HOINAR ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 8906281

5

79,00 51,00 130,00

Total   : 79,00 51,00 130,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

87,00 162,00 249,00

Total  Alte Taxe : 87,00 162,00 249,00

T O T A L  (LEI  RON) : 577,00 431,00 1.008,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN MIHAIL CONSTANTIN:COMAN ANDREIA 
Nr. de rol nominal unic:  13486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , nr. 104 , bl. 

85 , sc.  C , et.  1 , ap.  62
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/776036 , C.I.F.**) 1620315400312 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1639/6
Cota indiviza de 7,350% din totalul de 
493,33mp cu destinatia de drum de 
acces, Suprafata Totala: 38; Suprafete
: , arabil:38,16 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1639/7
/1, Suprafata Totala: 702; Suprafete: , 
arabil:701,52 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. POTCOAVEI Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 1639/7/2, Parcela: 830/3, Tarla: 
172, Suprafata Totala: 400; Suprafete: 
, liber:400,04 mp

3

56,00 8,00 64,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. POTCOAVEI Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 1639/6:Cota indiviza de 4,988% 
cu detinatia de drum de acces, Parcela
: 830/3, Tarla: 172, Suprafata Totala: 25
; Suprafete: , arabil:24,61 mp

4

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 60,00 8,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 8,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.
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Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN VASILICA-JENEL :  COMAN ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  11064
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 51 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1720318470019 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 51
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Anexe lemn fara inst.:23,00 mp (sup
. utila:  16,43 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:2006

1

4,00 1,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 51
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. lemn fara inst.:51,00 mp (sup. 
utila:  36,43 mp), Suprafata Totala: 51; 
An ct.:2006

2

24,00 9,00 33,00

Total  Cladiri : 28,00 10,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 51 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2981, 
Parcela: 4709;4710, Tarla: 110, 
Suprafata Totala: 224; Suprafete: , liber
:150,00 mp, ocupat:74,00 mp

3

28,00 11,00 39,00

Total  Terenuri Intravilan : 28,00 11,00 39,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 49; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 76001116; Nr.:
76001116; Serie sasiu: 76001116

4

16,00 6,00 22,00

Total   : 16,00 6,00 22,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

744,00 313,00 1.057,00

Total  Alte Taxe : 744,00 313,00 1.057,00

T O T A L  (LEI  RON) : 816,00 340,00 1.156,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMANESCU  MARIUS-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11887
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CAIMATEI , nr. 18 , bl. , sc. , 

et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK 080773 , C.I.F.**) 1690305416048 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 562, bl. 4, sc. -, et. 
2, ap. 12 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 12
/2:2:12 : CF 6, Cl. beton fara inst.:59,19 
mp (sup. utila:  42,28 mp), Suprafata 
Totala: 59; An ct.:1990

1

40,00 4,00 44,00

Total  Cladiri : 40,00 4,00 44,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 151,00 9,00 160,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMPANIA NATIONALA "CFR" SA-SUCURSALA REGIONALA CF BUCURESTI  -DIVIZIA TRAFIC 
Nr. de rol nominal unic:  14803
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GARII DE NORD , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  15548207 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, Val. inventar: 139.599,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019 , Nr.Cad: CLADIRE CALATORI 
STATIA SCROVISTEA ,NR INVENTAR 
505

1

1.396,00 181,00 1.577,00

Total  Cladiri : 1.396,00 181,00 1.577,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice FN / 
31.12.2016

2

0,00 2.315,00 2.315,00

Total  Alte Taxe : 0,00 2.315,00 2.315,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.396,00 2.496,00 3.892,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONCESCHI   NECULAIU  
Nr. de rol nominal unic:  13817
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , nr. 166 , bl. 

b2 , sc.  d , et.  2 , ap.  122
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/3
7, Tarla: 138, Suprafata Totala: 869; 
Suprafete: , arabil:869,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONDRACHE  ELENA;CONDRACHE GIORGEL 
Nr. de rol nominal unic:  14616
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 836; Suprafete: , 
arabil:835,55 mp

1

27,00 17,00 44,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

2

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

3

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

4

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 999; Suprafete: , 
arabil:999,00 mp

5

73,00 38,00 111,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

6

23,00 46,00 69,00

Total  Terenuri Intravilan : 216,00 155,00 371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 216,00 155,00 371,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANDACHE  FLORIN-DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1780552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. GARII , nr. 1 , bl. , sc. , et. , ap

.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1920715297294 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBX / 0593808 / 
27.11.2017

1

745,00 0,00 745,00

Total  Alte Taxe : 745,00 0,00 745,00

T O T A L  (LEI  RON) : 745,00 0,00 745,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN   ION; CONSTANTIN IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  10307
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 5 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2361025400831 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:188,40 mp (sup. utila:  134,57 mp), 
Suprafata Totala: 188; An ct.:2006

1

135,00 40,00 175,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:20
06

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:31,50 mp (sup. utila:  22,50 mp), 
Suprafata Totala: 32; An ct.:2006

3

23,00 5,00 28,00

Total  Cladiri : 159,00 45,00 204,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.565; Suprafete: , arabil:1.565,
00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 643; Suprafete: , vii:643,00 mp

5

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 603; Suprafete: , liber:555,50 
mp, ocupat:47,50 mp

6

39,00 13,00 52,00

Total  Terenuri Intravilan : 46,00 13,00 59,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919/5, 
Tarla: 194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

7

24,00 6,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/1/
29, Tarla: 211, Suprafata Totala: 5.071; 
Suprafete: , arabil:5.071,00 mp

8

24,00 7,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919, 
Tarla: 194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

9

46,00 9,00 55,00

Total  Terenuri Extravilan : 94,00 22,00 116,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA05101; Nr.:
UU1LSDAEH39380865; Serie sasiu: UU
1LSDAEH39380865

10

168,00 27,00 195,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA ; CC: 1; Masa
: 1600; CP:; Seria: 04A00895; Nr.:04A0
0895; Serie sasiu: 04A00895

11

24,00 3,00 27,00

Total   : 192,00 30,00 222,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

12

480,00 74,00 554,00

Total  Alte Taxe : 480,00 74,00 554,00

T O T A L  (LEI  RON) : 971,00 184,00 1.155,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2466340
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 722 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1930221471348 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 233 ; CC: 2446; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 0376691; Nr.:V
F3233H5215111108; Serie sasiu: VF32
33H5215111108; Data iesire:27.01.202
2

1

2.067,00 231,00 2.298,00

Total   : 2.067,00 231,00 2.298,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.067,00 231,00 2.298,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ANICUTA 
Nr. de rol nominal unic:  14461
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 585 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2770412471029 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 585, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:38,84 mp (sup. utila:  27,74 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:20
01

1

3,00 0,00 3,00

Total  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 585 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 165; 
Suprafete: , liber:126,21 mp, ocupat:38
,84 mp

2

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  1493568
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

34 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2490627400855 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Tarla: 
71, Suprafata Totala: 15.597; 
Suprafete: , arabil:15.597,00 mp

1

1.046,00 1.045,00 2.091,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:07.12.2012

2

133,00 326,00 459,00

Total  Terenuri Extravilan : 1.179,00 1.371,00 2.550,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.179,00 1.371,00 2.550,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  BEATRICE IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  2875236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 512 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2900821410069 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CHEVROLET AVEO ; CC: 
1150; Masa: 1600; CP:; Seria: 691089K
A2; Nr.:KL1SF48TJ7B750108; Serie 
sasiu: KL1SF48TJ7B750108

1

144,00 29,00 173,00

Total   : 144,00 29,00 173,00

T O T A L  (LEI  RON) : 144,00 29,00 173,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14070
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 851; Suprafete: , 
arabil:851,00 mp

1

59,00 24,00 83,00

Total  Terenuri Intravilan : 59,00 24,00 83,00

T O T A L  (LEI  RON) : 59,00 24,00 83,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  DANIEL SI RADOI CRISTIAN DUMITRU  
Nr. de rol nominal unic:  13562
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 179,00 448,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

Total  Terenuri Extravilan : 311,00 262,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 262,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12034
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:4,00 mp (sup. utila:  2,86 mp), 
Suprafata Totala: 4; An ct.:2006

1

1,00 0,00 1,00

Total  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  FLORIN - RAFAEL 
Nr. de rol nominal unic:  1839878
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 526 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 425427 , C.I.F.**) 1890829471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL VECTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:W0L000036T1175031; Serie sasiu: 
W0L000036T1175031

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  FLORIN GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2195264
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 196 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1960331471333 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 062758; Nr.:W
VWZZZ1JZ1U131139; Serie sasiu: 
WVWZZZ1JZ1U131139

1

128,00 15,00 143,00

Total   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  FLORIN-RAFAEL 
Nr. de rol nominal unic:  4137781
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 526 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1297; 
Masa: 1600; CP:; Seria: WM45350; Nr.:
WFOAXXGAJAWM45350; Serie sasiu: 
WFOAXXGAJAWM45350

1

555,00 363,00 918,00

Total   : 555,00 363,00 918,00

T O T A L  (LEI  RON) : 555,00 363,00 918,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12626
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:40,00 mp (sup. 
utila:  28,57 mp), Suprafata Totala: 40; 
An anexa:2006

1

74,00 45,00 119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,
86 mp), Suprafata Totala: 18; An ct.:20
06

2

37,00 20,00 57,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

34,00 79,00 113,00

Total  Cladiri : 145,00 144,00 289,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.050; Suprafete: , 
arabil:1.050,00 mp

4

57,00 29,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 418; Suprafete: , liber:360,00 
mp, ocupat:58,00 mp

5

275,00 174,00 449,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

114,00 258,00 372,00

Total  Terenuri Intravilan : 446,00 461,00 907,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.332; Suprafete: , 
arabil:2.332,00 mp

7

122,00 82,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

44,00 100,00 144,00

Total  Terenuri Extravilan : 166,00 182,00 348,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

9

120,00 225,00 345,00

Total   : 120,00 225,00 345,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

200,00 426,00 626,00

Total  Alte Taxe : 200,00 426,00 626,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.077,00 1.438,00 2.515,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12811
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  89 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 89, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:23,00 mp (sup. utila:  16,43 mp), 
Suprafata Totala: 23; An anexa:2006

1

18,00 9,00 27,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 89, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:9
4,29 mp (sup. utila:  67,35 mp), 
Suprafata Totala: 94; An ct.:2006

2

560,00 264,00 824,00

Total  Cladiri : 578,00 273,00 851,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

3

50,00 23,00 73,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 89 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 628; Suprafete: , liber
:510,71 mp, ocupat:117,29 mp

4

350,00 169,00 519,00

Total  Terenuri Intravilan : 400,00 192,00 592,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 15.222; Suprafete: , 
arabil:15.222,00 mp

5

655,00 322,00 977,00

Total  Terenuri Extravilan : 655,00 322,00 977,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

745,00 304,00 1.049,00

Total  Alte Taxe : 745,00 304,00 1.049,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 2.378,00 1.091,00 3.469,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12950
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

100 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:40,00 
mp (sup. utila:  28,57 mp), Suprafata 
Totala: 40; An anexa:2006

1

19,00 5,00 24,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:50,00 mp (s
up. utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 
50; An ct.:2006

2

67,00 20,00 87,00

Total  Cladiri : 86,00 25,00 111,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 3.502; 
Suprafete: , arabil:3.502,00 mp

3

89,00 31,00 120,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 780; 
Suprafete: , liber:690,00 mp, ocupat:90
,00 mp

4

268,00 69,00 337,00

Total  Terenuri Intravilan : 357,00 100,00 457,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: V, 
Zona: B, Suprafata Totala: 12.818; 
Suprafete: , arabil:12.818,00 mp

5

229,00 62,00 291,00

Total  Terenuri Extravilan : 229,00 62,00 291,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6
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555,00 139,00 694,00

Total  Alte Taxe : 555,00 139,00 694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.227,00 326,00 1.553,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  2983009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ORHIDEELOR , nr. 30 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 493371 , C.I.F.**) 1720223151854 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1753; 
Masa: 2000; CP:; Nr.:WFONXXGCDN2P
60922; Serie sasiu: WFONXXGCDN2P6
0922

1

180,00 11,00 191,00

Total   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHITA 
Nr. de rol nominal unic:  12544
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 10 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,
29 mp), Suprafata Totala: 20; An ct.:20
06

1

36,00 16,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

25,00 69,00 94,00

Total  Cladiri : 61,00 85,00 146,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:31.12.2012

3

96,00 245,00 341,00

Total  Terenuri Intravilan : 96,00 245,00 341,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

58,00 166,00 224,00

Total  Alte Taxe : 58,00 166,00 224,00

T O T A L  (LEI  RON) : 215,00 496,00 711,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHERGHE-MIRCEA 
Nr. de rol nominal unic:  2470157
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. Sold.ION PARJOLESCU , nr. 37

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 872053 , C.I.F.**) 1440115400087 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 903, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 381; Suprafete: , liber
:333,00 mp, ocupat:48,00 mp

1

18,00 2,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 900, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 1.403; Suprafete: , 
arabil:1.403,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 901, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 830; Suprafete: , vii:8
30,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  IOANA:STROE FLORICICA-ADRIANA:CONSTANTIN NICOLAE-ADRIAN:CONSTANTIN RADU-DORIN 
Nr. de rol nominal unic:  10572
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 351 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/100788 , C.I.F.**) 2541114400788 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 351 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1133:CF 53033, 
Parcela: 2442,2443,2444, Tarla: 60, 
Suprafata Totala: 761; Suprafete: , liber
:616,16 mp, ocupat:144,84 mp

1

169,00 65,00 234,00

Total  Terenuri Intravilan : 169,00 65,00 234,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

395,00 124,00 519,00

Total  Alte Taxe : 395,00 124,00 519,00

T O T A L  (LEI  RON) : 564,00 189,00 753,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12381
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 585 , bl. - , sc. - , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1410129400337 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 585, bl. -, sc. - 
Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara inst.:75
,00 mp (sup. utila:  53,57 mp), 
Suprafata Totala: 75; An ct.:2006

1

49,00 9,00 58,00

Total  Cladiri : 49,00 9,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 585 Rang: IV, 
Zona: C, Tarla: 12, Suprafata Totala: 
335; Suprafete: , liber:260,00 mp, 
ocupat:75,00 mp

3

47,00 8,00 55,00

Total  Terenuri Intravilan : 49,00 8,00 57,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

4

70,00 13,00 83,00

Total  Terenuri Extravilan : 70,00 13,00 83,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

320,00 48,00 368,00

Total  Alte Taxe : 320,00 48,00 368,00

T O T A L  (LEI  RON) : 488,00 78,00 566,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
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stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12461
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VLADAIA , nr. 1 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 391868 , C.I.F.**) 1570223400858 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VLADAIA, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Cl. beton fara inst.:162,00 mp (sup. 
utila:  115,71 mp), Suprafata Totala: 
162; An ct.:1977

1

195,00 22,00 217,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VLADAIA, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe beton fara inst.:125,00 mp (sup. 
utila:  89,29 mp), Suprafata Totala: 125; 
An anexa:1977

2

40,00 4,00 44,00

Total  Cladiri : 235,00 26,00 261,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 17H97977; Nr.:WOLO
TGF7542180453; Serie sasiu: 
WOLOTGF7542180453

3

203,00 12,00 215,00

Total   : 203,00 12,00 215,00

T O T A L  (LEI  RON) : 438,00 38,00 476,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ION-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  1953559
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1251108400609 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 942/6, 
Tarla: 200, Suprafata Totala: 19.621; 
Suprafete: , arabil:19.621,00 mp

1

184,00 21,00 205,00

Total  Terenuri Extravilan : 184,00 21,00 205,00

T O T A L  (LEI  RON) : 184,00 21,00 205,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  11962
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  GR 703282 , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

60,00 31,00 91,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

3,00 6,00 9,00

Total  Terenuri Intravilan : 63,00 37,00 100,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.700; Suprafete: , arabil:7.700,
00 mp

3

383,00 251,00 634,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

61,00 120,00 181,00

Total  Terenuri Extravilan : 444,00 371,00 815,00

T O T A L  (LEI  RON) : 507,00 408,00 915,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  LIXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  13978
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

127,00 86,00 213,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 39,00 58,00

Total  Terenuri Extravilan : 146,00 125,00 271,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 125,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  LIXANDRA-defunct;(ION GH. ALEXANDRA); RADUTA DUMITRA; ION GH.NICOLAE; - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12577
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA CARAGIALE , nr. 6 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:4,00 mp (sup. 
utila:  2,86 mp), Suprafata Totala: 4; An 
anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,
29 mp), Suprafata Totala: 20; An ct.:20
06

2

12,00 2,00 14,00

Total  Cladiri : 15,00 2,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 182; Suprafete: , 
arabil:182,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 312; Suprafete: , liber:312,00 
mp

4

57,00 11,00 68,00

Total  Terenuri Intravilan : 60,00 11,00 71,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/43, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 2.906; Suprafete: , arabil:2.906,
00 mp

5

39,00 8,00 47,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 29/3, Tarla: 2, Suprafata Totala
: 1.030; Suprafete: , arabil:1.030,00 mp
; Data iesire:27.08.2015

6

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Extravilan : 42,00 8,00 50,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

319,00 61,00 380,00

Total  Alte Taxe : 319,00 61,00 380,00

T O T A L  (LEI  RON) : 436,00 82,00 518,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12117
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2541002400863 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 805; Suprafete: , arabil:805,00 
mp; Data iesire:19.06.1996

1

2,00 1,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

2,00 5,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 6,00 10,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.497; Suprafete: , arabil:6.497,
00 mp

3

364,00 241,00 605,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

52,00 101,00 153,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 214, Tarla: 31/A, Suprafata 
Totala: 11.997; Suprafete: , arabil:11.99
7,00 mp

5

656,00 427,00 1.083,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 866/3
4, Tarla: 178/A, Suprafata Totala: 26.34
5; Suprafete: , arabil:26.345,00 mp

6

1.312,00 824,00 2.136,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/3
3, Tarla: 147/A, Suprafata Totala: 40.00
0; Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

7

1.991,00 1.250,00 3.241,00

Total  Terenuri Extravilan : 4.375,00 2.843,00 7.218,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.379,00 2.849,00 7.228,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13944
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14086
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 16.000; Suprafete: , arabil:16.00
0,00 mp

1

862,00 550,00 1.412,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

137,00 256,00 393,00

Total  Terenuri Extravilan : 999,00 806,00 1.805,00

T O T A L  (LEI  RON) : 999,00 806,00 1.805,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CONSTANTIN MARIAN;CONSTANTIN CARMEN;CONSTANTIN ION SI CONSTANTIN SUZANA-drept de uzufruct 
viager 

Nr. de rol nominal unic:  1842036
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. CONSTRUCTORILOR , nr. 10 , 

bl.  Z21 , sc.  1 , et.  6 , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 427647 , C.I.F.**) 1671014470039 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. STEJARULUI, nr. 35 Rang: IV, Zona
: B, Nr.Cad: 3685/1, Cl. lemn fara inst.:1
09,00 mp (sup. utila:  77,86 mp), 
Suprafata Totala: 109; An ct.:1967

1

168,00 75,00 243,00

Total  Cladiri : 168,00 75,00 243,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. STEJARULUI, nr. 35 Rang: IV, Zona
: B, Nr.Cad: 3685/1, Parcela: 1329,133
1/1;1332/1;1333/1, Tarla: 43, Suprafata 
Totala: 936; Suprafete: , liber:827,00 
mp, ocupat:109,00 mp

2

537,00 240,00 777,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. STEJARULUI, nr. 35 Rang: IV, Zona
: B, Nr.Cad: 3685/1, Parcela: 1329;133
1/1;1332/1;1333/1, Tarla: 43, Suprafata 
Totala: 911; Suprafete: , arabil:911,00 
mp

3

64,00 25,00 89,00

Total  Terenuri Intravilan : 601,00 265,00 866,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2013

4

72,00 117,00 189,00

Taxa salubritate persoane fizice 1243 / 
18.12.2012

5

781,00 376,00 1.157,00

Total  Alte Taxe : 853,00 493,00 1.346,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.622,00 833,00 2.455,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
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stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  10840
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 540 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 109192 , C.I.F.**) 2700713470058 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 540, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton 
fara inst.:78,00 mp (sup. utila:  55,71 
mp), Suprafata Totala: 78; An ct.:2006

1

58,00 3,00 61,00

Total  Cladiri : 58,00 3,00 61,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 915; Suprafete: , vii:915,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.386; Suprafete: , arabil:1.386,
00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 540 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 560; 
Suprafete: , liber:482,00 mp, ocupat:78
,00 mp

4

45,00 3,00 48,00

Total  Terenuri Intravilan : 53,00 3,00 56,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.800; Suprafete: , arabil:11.80
0,00 mp

5

59,00 4,00 63,00

Total  Terenuri Extravilan : 59,00 4,00 63,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

139,00 6,00 145,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PPHX 546569 / 10.09.20217

580,00 0,00 580,00

Total  Alte Taxe : 719,00 6,00 725,00

T O T A L  (LEI  RON) : 889,00 16,00 905,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  3626553
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 540 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 288266 , C.I.F.**) 1670718471036 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA QINGQI ; CC
124; Masa: 1600; CP:; Seria: 
0401055866; Nr.:LAEMD24034A93076
9; Serie sasiu: LAEMD24034A930769

1

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO ; CC: 796; Masa: 
1600; CP:; Seria: 364366KA2; Nr.:3643
66KA2; Serie sasiu: 364366KA2

2

32,00 2,00 34,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HONDA CIVIC ; CC: 1798; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 3902658; Nr.:N
LAFB8540FW002670; Serie sasiu: 
NLAFB8540FW002670

3

180,00 11,00 191,00

Total   : 220,00 13,00 233,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 13,00 233,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  N. CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13058
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,
71 mp), Suprafata Totala: 50; An ct.:20
06

1

90,00 44,00 134,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

47,00 129,00 176,00

Total  Cladiri : 137,00 173,00 310,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
arabil:250,00 mp

3

29,00 13,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

37,00 104,00 141,00

Total  Terenuri Intravilan : 66,00 117,00 183,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

58,00 166,00 224,00

Total  Alte Taxe : 58,00 166,00 224,00

T O T A L  (LEI  RON) : 261,00 456,00 717,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12883
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  186 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1240325400601 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:2006

1

24,00 10,00 34,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:64,50 mp (sup. utila:  
46,07 mp), Suprafata Totala: 65; An ct.:
2006

2

330,00 142,00 472,00

Total  Cladiri : 354,00 152,00 506,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 324; Suprafete: , vii:3
24,00 mp

3

8,00 4,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.307; Suprafete: , 
arabil:1.307,00 mp

4

56,00 24,00 80,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 523; Suprafete: , liber:417,50 
mp, ocupat:105,50 mp

5

261,00 112,00 373,00

Total  Terenuri Intravilan : 325,00 140,00 465,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

68,00 371,00 439,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

7
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407,00 403,00 810,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
05.03.2013

8

639,00 145,00 784,00

Total  Alte Taxe : 1.114,00 919,00 2.033,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.793,00 1.211,00 3.004,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13007
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:95,20 mp (sup. utila:  68,
00 mp), Suprafata Totala: 95; An ct.:20
06

2

197,00 121,00 318,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

0,00 38,00 38,00

Total  Cladiri : 208,00 166,00 374,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.307; Suprafete: , vii
:1.307,00 mp

4

83,00 46,00 129,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 804; Suprafete: , 
arabil:804,00 mp

5

20,00 11,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 504; Suprafete: , liber:393,80 
mp, ocupat:110,20 mp

6

319,00 197,00 516,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

53,00 104,00 157,00

Total  Terenuri Intravilan : 475,00 358,00 833,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

258,00 593,00 851,00

Total  Alte Taxe : 258,00 593,00 851,00

T O T A L  (LEI  RON) : 941,00 1.117,00 2.058,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3628940
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU ODOBESCU , nr. 5 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 329217 , C.I.F.**) 1740109151799 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 101; Suprafete: , liber:101,00 
mp

1

13,00 2,00 15,00

Total  Terenuri Intravilan : 13,00 2,00 15,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT BRAVO ; CC: 1910; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 5903830; Nr.:Z
FA19800004128819; Serie sasiu: ZFA1
9800004128819

2

390,00 44,00 434,00

Total   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 403,00 46,00 449,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE;CONSTANTIN MARIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10416
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 469 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1381124400343 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 988; Masa: 
1600; CP:; Seria: 70790418; Nr.:70790
418; Serie sasiu: 70790418

1

40,00 4,00 44,00

Total   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLETA ANTOANELA-INTER. VANZARE NR.70/29,09,2014 BEJ IORDACHE RADU 
Nr. de rol nominal unic:  15555
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 107; Suprafete: , 
arabil:107,12 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.393; Suprafete: , 
arabil:1.392,89 mp

2

50,00 20,00 70,00

Total  Terenuri Intravilan : 56,00 22,00 78,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 22,00 78,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  1601486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BARAJUL ROVINARI , nr. 1 , bl. 

M7C , sc.  B , et.  3 , ap.  51
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/658654 , C.I.F.**) 1580826400530 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 59 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 57181, Parcela: 3908/3909/
3910/3911/3912\2, Tarla: 91, Suprafata 
Totala: 398; Suprafete: , arabil:398,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  RADU-GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  11179
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal 050674 , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. DR. ANIBAL TEOHARI , 

nr.  9 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 483382 , C.I.F.**) 1531102400023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:34,07 mp (sup. utila:  24,34 mp), 
Suprafata Totala: 34; An ct.:2006

1

36,00 8,00 44,00

Total  Cladiri : 36,00 8,00 44,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 678; Suprafete: , arabil:678,00 
mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.246; Suprafete: , arabil:1.245,
78 mp

3

31,00 10,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 452; Suprafete: , liber:417,52 
mp, ocupat:34,07 mp

4

101,00 26,00 127,00

Total  Terenuri Intravilan : 140,00 37,00 177,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

487,00 106,00 593,00

Total  Alte Taxe : 487,00 106,00 593,00

T O T A L  (LEI  RON) : 663,00 151,00 814,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
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dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  14575
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1410601400367 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 5.200; Suprafete: , 
arabil:5.200,00 mp; Data iesire:19.04.2
011

1

23,00 35,00 58,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 8.400; Suprafete: , 
arabil:8.400,00 mp

2

454,00 292,00 746,00

Total  Terenuri Extravilan : 477,00 327,00 804,00

T O T A L  (LEI  RON) : 477,00 327,00 804,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  VICTOR- DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1965819
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MAGNOLIEI , nr. 7 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 454615 , C.I.F.**) 1910518471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G ; CC: 1796; 
Masa: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:WOLOTGF08Y5264651; Serie 
sasiu: WOLOTGF08Y5264651

1

841,00 194,00 1.035,00

Total   : 841,00 194,00 1.035,00

T O T A L  (LEI  RON) : 841,00 194,00 1.035,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12708
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BURIAŞ , str. NICOLAE FILIMON , nr. 7 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1870831471368 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

1

14,00 0,00 14,00

Total  Alte Taxe : 14,00 0,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 0,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ALEXANDRU; IONITA C. MARIA;  MIHAI FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  14478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 732 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 87, 
Tarla: 3, Suprafata Totala: 1.573; 
Suprafete: , arabil:1.573,00 mp

1

72,00 52,00 124,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

4,00 11,00 15,00

Total  Terenuri Intravilan : 76,00 63,00 139,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 640/4
8, Tarla: 154, Suprafata Totala: 5.027; 
Suprafete: , arabil:5.027,00 mp

3

251,00 190,00 441,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

40,00 13,00 53,00

Total  Terenuri Extravilan : 291,00 203,00 494,00

T O T A L  (LEI  RON) : 367,00 266,00 633,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ANDA-AURELIA;  BASMA CARMEN-EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14089
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. CAMIL RESSU , nr. 70 , bl. PM 

26 , sc.  D , et.  2 , ap.  120
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2711126421513 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 872; Suprafete: , arabil:871,50 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN CRISTEA;;   CONSTANTIN ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10998
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRELUNGIREA SONDEI , nr. 8 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2750425151773 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, Cl. lemn fara 
inst.:67,14 mp (sup. utila:  47,96 mp), 
Suprafata Totala: 67; An ct.:2006

1

16,00 6,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, Anexe lemn 
fara inst.:22,75 mp (sup. utila:  16,25 
mp), Suprafata Totala: 23; An anexa:20
06

2

2,00 0,00 2,00

Total  Cladiri : 18,00 6,00 24,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, Parcela: 1896
,1897,814/10, Tarla: 50,169, Suprafata 
Totala: 422; Suprafete: , liber:332,11 
mp, ocupat:89,89 mp

3

27,00 18,00 45,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, Parcela: 1896
,1897,814/10, Tarla: 50,169, Suprafata 
Totala: 1.281; Suprafete: , arabil:1.281,
00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 30,00 18,00 48,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 633/3/
3, Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.821; 
Suprafete: , arabil:1.821,00 mp

5
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9,00 7,00 16,00

Total  Terenuri Extravilan : 9,00 7,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

321,00 66,00 387,00

Total  Alte Taxe : 321,00 66,00 387,00

T O T A L  (LEI  RON) : 378,00 97,00 475,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN CRISTIANA-GRATIELA 
Nr. de rol nominal unic:  15148
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 118662 , C.I.F.**) 2710211100103 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ELENA, STELA, MIHAITA;  DIMA VASILE, MARIA MAGDALENA-ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  14457
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 11.500; Suprafete: , arabil:11.50
0,00 mp

1

572,00 371,00 943,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

92,00 182,00 274,00

Total  Terenuri Extravilan : 664,00 553,00 1.217,00

T O T A L  (LEI  RON) : 664,00 553,00 1.217,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN LAURENTIU  MARIUS  
Nr. de rol nominal unic:  13596
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1670923441551 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

Total  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN MARIA -DEFUNCT prin CONSTANTIN IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12962
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VISTIERNICUL STAVRINOS , nr. 

1 , bl.  135A , sc.  3 , et.  4 , ap.  111
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/891562 , C.I.F.**) 2570209400652 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  42,
86 mp), Suprafata Totala: 60; An anexa
:2006

1

30,00 5,00 35,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,
71 mp), Suprafata Totala: 36; An ct.:20
06

2

44,00 8,00 52,00

Total  Cladiri : 74,00 13,00 87,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.760; Suprafete: , 
arabil:2.760,00 mp

3

69,00 15,00 84,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 452; Suprafete: , liber
:356,00 mp, ocupat:96,00 mp

4

119,00 24,00 143,00

Total  Terenuri Intravilan : 188,00 39,00 227,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/4/24/1, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 1.633; Suprafete: , arabil:1.633,
00 mp

5

44,00 7,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/33, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 4.367; Suprafete: , arabil:4.367,
00 mp

6

115,00 22,00 137,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 94/32, 
Tarla: 7, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

7

98,00 20,00 118,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 300/2
7, Tarla: 61, Suprafata Totala: 2.900; 
Suprafete: , arabil:2.900,00 mp

8

82,00 16,00 98,00

Total  Terenuri Extravilan : 339,00 65,00 404,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

555,00 139,00 694,00

Total  Alte Taxe : 555,00 139,00 694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.156,00 256,00 1.412,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN MARIAN  :  CONSTANTIN VERONICA CNP 2651105155220
Nr. de rol nominal unic:  12432
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MOARA VLASIEI , satul/sectorul CACIULATI , str. LATEA , nr. 36 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/696450 , C.I.F.**) 1620505155236 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Anexe lemn 
fara inst.:7,67 mp (sup. utila:  5,48 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Cl. lemn fara 
inst.:49,50 mp (sup. utila:  35,36 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

2

11,00 1,00 12,00

Total  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 198; Suprafete: , livezi:197,51 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 301; Suprafete: , arabil:301,13 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 298; Suprafete: , vii:298,11 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 433; Suprafete: , liber:375,41 
mp, ocupat:57,17 mp

6

20,00 2,00 22,00

Total  Terenuri Intravilan : 23,00 2,00 25,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 8,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN MIHAI ; CONSTANTIN ION;  DOBRE DRAGOMIR 
Nr. de rol nominal unic:  13919
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.547; Suprafete: , arabil:4.547,
00 mp

1

247,00 165,00 412,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

38,00 76,00 114,00

Total  Terenuri Extravilan : 285,00 241,00 526,00

T O T A L  (LEI  RON) : 285,00 241,00 526,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN NICOLAE ADRIAN;;   CONSTANTIN RALUCA IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15819
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU ODOBESCU , nr. 5 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1740109151799 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 734; Suprafete: , arabil:734,00 
mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 101; Suprafete: , liber:101,00 
mp

2

13,00 2,00 15,00

Total  Terenuri Intravilan : 17,00 2,00 19,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT BRAVO ; CC: 1910; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 5903830; Nr.:Z
FA19800004128819; Serie sasiu: ZFA1
9800004128819

3

390,00 44,00 434,00

Total   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 407,00 46,00 453,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN NICOLAE;  ION GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14320
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 15.385; Suprafete: , 
arabil:15.385,00 mp

1

790,00 503,00 1.293,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

131,00 248,00 379,00

Total  Terenuri Extravilan : 921,00 751,00 1.672,00

T O T A L  (LEI  RON) : 921,00 751,00 1.672,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN NITA CNP 2550806400342:CONSTANTIN DAIANA CNP 2850725450019
Nr. de rol nominal unic:  12308
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LT.AUREL BOTEA , nr. 4 , bl. B8

, sc.  2 , et.  3 , ap.  70
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1550728400845 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 1059/
22, Tarla: 29, Suprafata Totala: 899; 
Suprafete: , arabil:899,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. --, nr. 8 Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1576/2, Tarla: 45, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , arabil:800,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN VIRGILIU; BOBOC NICOLAE;  STANCIU N. STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  13822
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 7.266; Suprafete: , arabil:7.266,
00 mp

1

391,00 260,00 651,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

61,00 120,00 181,00

Total  Terenuri Extravilan : 452,00 380,00 832,00

T O T A L  (LEI  RON) : 452,00 380,00 832,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU   SIMION 
Nr. de rol nominal unic:  13280
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

134,00 37,00 171,00

Total  Terenuri Extravilan : 134,00 37,00 171,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 37,00 171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10658
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 339; Suprafete: , arabil:339,00 
mp

1

42,00 18,00 60,00

Total  Terenuri Intravilan : 42,00 18,00 60,00

T O T A L  (LEI  RON) : 42,00 18,00 60,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU BEATRICE  - CARMEN(2580917400058):COZORICI FLORIANA-MAGDALENA(2701016421516) 
Nr. de rol nominal unic:  1626486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. POET PANAIT CERNA , nr. 4 , bl

.  M57 , sc.  3 , et.   , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/300709 , C.I.F.**) 2580917400058 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51823, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

1

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51824, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

2

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51825, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

3

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51826, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

4

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51827, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 762; Suprafete: 
, liber:762,00 mp

5

229,00 57,00 286,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51828, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 724; Suprafete: 
, liber:724,00 mp

6

219,00 55,00 274,00

Total  Terenuri Intravilan : 1.104,00 272,00 1.376,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.104,00 272,00 1.376,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU BEATRICE CARMEN  
Nr. de rol nominal unic:  1635569
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. POET PANAIT CERNA , nr. 4 , bl

.  M57 , sc.  3 , et.   , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/300709 , C.I.F.**) 2580917400058 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:120,00 mp (
sup. utila:  85,71 mp), Suprafata Totala: 
120; An ct.:2014

1

60,00 9,00 69,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:12,00 
mp (sup. utila:  8,57 mp), Suprafata 
Totala: 12; An anexa:2014

2

2,00 0,00 2,00

Total  Cladiri : 62,00 9,00 71,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 51821, Parcela: 814/1
4, Tarla: 170, Suprafata Totala: 862; 
Suprafete: , liber:730,00 mp, ocupat:13
2,00 mp

3

109,00 11,00 120,00

Total  Terenuri Intravilan : 109,00 11,00 120,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 3898 / 
31.12.2013

4

273,00 28,00 301,00

Total  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 444,00 48,00 492,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU CONSTANTINA DEFUNCTA  most CONSTANTINESCU CONSTANTIN  
Nr. de rol nominal unic:  11109
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 386 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AL/430000 , C.I.F.**) 1291202400414 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:40,40 mp (sup. utila:  28,86 
mp), Suprafata Totala: 40; An anexa:20
06

1

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:71,10 mp (sup. utila:  50,79 mp), 
Suprafata Totala: 71; An ct.:2006

2

33,00 5,00 38,00

Total  Cladiri : 40,00 5,00 45,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 386 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 2321,2322, Tarla: 58, 
Suprafata Totala: 1.212; Suprafete: , 
arabil:1.212,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 2323, Tarla: 58, Suprafata 
Totala: 410; Suprafete: , liber:298,50 
mp, ocupat:111,50 mp

4

51,00 7,00 58,00

Total  Terenuri Intravilan : 57,00 7,00 64,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/1/
24, Tarla: 211, Suprafata Totala: 10.978
; Suprafete: , arabil:10.978,00 mp

5

107,00 11,00 118,00

Total  Terenuri Extravilan : 107,00 11,00 118,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 422,00 46,00 468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINOF     :CONSTANTINOF  MARIANA PETRICA - DANUT 
Nr. de rol nominal unic:  117870
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 3 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. NERVA 

TRAIAN , nr.  12 , bl.  M37 , sc.  3 , et.  2 , ap.  68
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/458721 , C.I.F.**) 1640414400037 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 4129, Parcela: 108/29, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 2.955; Suprafete: , 
arabil:2.955,00 mp

1

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 4137, Parcela: 182/13/1, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 6.744; Suprafete: , 
arabil:6.744,00 mp

2

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 51126, Parcela: 182/31, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 1.296; Suprafete: , 
arabil:1.296,00 mp

3

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3812, Parcela: 205,18, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

4

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Extravilan : 69,00 4,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 4,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
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cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COPRINSU ANDREEA ALEXANDRA:GHITA ADRIAN IONEL(1760108434535) 
Nr. de rol nominal unic:  15658
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 11 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 209265 , C.I.F.**) 2870914450030 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:94,62 mp (
sup. utila:  67,59 mp), Suprafata Totala: 
95; An ct.:2012

1

126,00 14,00 140,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Locuinta subsol/mansarda:94,
62 mp (sup. utila:  67,59 mp), 
Suprafata Totala: 95; An anexa:2012

2

159,00 18,00 177,00

Total  Cladiri : 285,00 32,00 317,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 105; Suprafete: , arabil:105,43 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 47; Suprafete: , liber:47,22 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50152, Suprafata 
Totala: 398; Suprafete: , arabil:397,71 
mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50152, Parcela: 5250,
5255,5266-5268, Tarla: 121, Suprafata 
Totala: 300; Suprafete: , liber:205,26 
mp, ocupat:94,62 mp

6

28,00 4,00 32,00

Total  Terenuri Intravilan : 35,00 4,00 39,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 538,00 59,00 597,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COPRINSU LUCIAN ;;   COPRINSU SONICA 
Nr. de rol nominal unic:  15517
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 219068 , C.I.F.**) 1550222400525 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 105; Suprafete: , arabil:105,43 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 47; Suprafete: , liber:47,22 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 896; Suprafete: , arabil:896,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

4

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CORNISTEANU  MIRCEA MIHAI  
Nr. de rol nominal unic:  13286
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1440413400031 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CORUT MARIUS CATALIN:CORUT ANDREEA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  2204013
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. COPACENI , nr. 3 , bl. L21 , sc. 

1 , et.  3 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/939168 , C.I.F.**) 1780511433020 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: D, Nr.Cad: 56059:
Incheierea de Intabulare nr 170980/11,
08,2015, Parcela: 643/60, Tarla: 155, 
Suprafata Totala: 4.971; Suprafete: , 
arabil:4.971,00 mp

1

106,00 20,00 126,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: D, Nr.Cad: 2630, 
Parcela: 906/7, Tarla: 190, Suprafata 
Totala: 5.002; Suprafete: , arabil:5.002,
00 mp

2

108,00 21,00 129,00

Total  Terenuri Extravilan : 214,00 41,00 255,00

T O T A L  (LEI  RON) : 214,00 41,00 255,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSCOVELNITA  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  14351
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 980; Suprafete: , 
arabil:980,00 mp

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.140; Suprafete: , 
arabil:3.140,00 mp

2

75,00 27,00 102,00

Total  Terenuri Intravilan : 87,00 30,00 117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 87,00 30,00 117,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSMAN FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  4359630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. SACHELARIE VISARION , nr. 10

, bl.  111A , sc.  A , et.  6 , ap.  22
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1900404420032 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1647, 
Nr.CarFunc: 53057, Parcela: 567/57, 
Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

70,00 13,00 83,00

Total  Terenuri Extravilan : 70,00 13,00 83,00

RO96TREZ4212
1120207XXXXX

Depunerea peste termen 10216 / 23.09
.2021

2

79,00 0,00 79,00

Total  Alte Taxe : 79,00 0,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 149,00 13,00 162,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1653938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 33 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/072256 , C.I.F.**) 1701027470023 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 973; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19P29557; Nr.:
WOLOXCF0816004875; Serie sasiu: 
WOLOXCF0816004875

1

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
498043; Nr.:WVWZZZ3CZAE021824; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZAE021824

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDEZ-BENZ SPRINTER 
; CC: 2148; Masa: 12; CP:; Seria: 
50315691; Nr.:WDB9016621R244099; 
Serie sasiu: WDB9016621R244099

3

363,00 22,00 385,00

Total   : 603,00 36,00 639,00

T O T A L  (LEI  RON) : 603,00 36,00 639,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15121
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 360 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1300214400101 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 360, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:22,00 mp (sup. utila:  15,71 
mp), Suprafata Totala: 22; An ct.:2008

1

5,00 0,00 5,00

Total  Cladiri : 5,00 0,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 360 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3097/1, Parcela: 2358
-2361, Tarla: 59, Suprafata Totala: 580; 
Suprafete: , arabil:580,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2395/1
, Parcela: 939/19, Tarla: 199, Suprafata 
Totala: 1.008; Suprafete: , arabil:1.008,
00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 123,00 5,00 128,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
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obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: COSTACHE GHEORGHE CNP 1690608451530:MARIN DUMITRA CNP 2751026460691:COJOCARU FLORICA CNP 
2740502460023

Nr. de rol nominal unic:  15287
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.  D2 , sc.  1 , et.  2 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/401136 , C.I.F.**) 2740502460023 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: Rang
: , Zona: , Suprafata Totala: 8; 
Suprafete: , liber:8,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3959:
CF 54889, Parcela: 563/9/46/1, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 1.600; 
Suprafete: , arabil:1.600,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  IULIAN SI POTARCA SABIN MIHAIL-inchis vezi rol 4229
Nr. de rol nominal unic:  13488
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  IULIAN SI POTIRCA SABIN MIHAIL  
Nr. de rol nominal unic:  13264
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Total  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  MARIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  15153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2260808400988 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1083/
4/9, Tarla: 231, Suprafata Totala: 2.300; 
Suprafete: , arabil:2.300,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

Total  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  13335
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1631015400281 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

58,00 24,00 82,00

Total  Terenuri Intravilan : 58,00 24,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 24,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  3679224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANTELIMON , nr. 369 , bl. A4 , 

sc.  1 , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 802291 , C.I.F.**) 2590925400031 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 570/2/
1, Parcela: 633/1, Tarla: 153, Suprafata 
Totala: 1.079; Suprafete: , arabil:1.079,
25 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 570/2/
4, Parcela: 633/1, Tarla: 153, Suprafata 
Totala: 121; Suprafete: , arabil:120,87 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  1995447
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 8 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/082023 , C.I.F.**) 2400930400445 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 359644; 
Nr.:WVWZZZ1KZ8W145897; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ8W145897

1

755,00 209,00 964,00

Total   : 755,00 209,00 964,00

T O T A L  (LEI  RON) : 755,00 209,00 964,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE FLOAREA;  COSTACHE OLIMPIA 
Nr. de rol nominal unic:  12186
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 8 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2400930400445 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp
), Suprafata Totala: 12; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:83,00 mp (sup. utila:  59,29 mp), 
Suprafata Totala: 83; An ct.:2006

2

19,00 2,00 21,00

Total  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51624, 
Parcela: 806, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 140; Suprafete: , vii:140,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51624, 
Parcela: 807, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 240; Suprafete: , arabil:240,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51624, 
Parcela: 808, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 620; Suprafete: , liber:525,00 
mp, ocupat:95,00 mp

5

29,00 3,00 32,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51624, 
Parcela: 818, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 828; Suprafete: , vii:828,00 mp

6
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3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51624, 
Parcela: 826, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 772; Suprafete: , arabil:772,00 
mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51624, 
Parcela: 818, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 439; Suprafete: , vii:439,00 mp

8

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 37,00 3,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

9

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 169,00 10,00 179,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE ION;  COSTACHE MARIA-2451009400081 - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11677
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 31 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1390221400071 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 31 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. lemn fara inst.:52,42 mp (sup. 
utila:  37,44 mp), Suprafata Totala: 52; 
An ct.:2006

1

86,00 47,00 133,00

Total  Cladiri : 86,00 47,00 133,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 495; Suprafete: , vii:495,46 mp

2

16,00 9,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 127, 
Suprafata Totala: 510; Suprafete: , 
arabil:510,26 mp

3

40,00 26,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 31 Rang: IV, Zona: 
B, Suprafata Totala: 159; Suprafete: , 
liber:106,93 mp, ocupat:52,42 mp

4

67,00 36,00 103,00

Total  Terenuri Intravilan : 123,00 71,00 194,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia 1310 ; CC: 1397; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 109022; Nr.:UU
1R11711K2307804; Serie sasiu: UU1R1
1711K2307804

5

667,00 546,00 1.213,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

6

203,00 507,00 710,00

Total   : 870,00 1.053,00 1.923,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

689,00 329,00 1.018,00

Total  Alte Taxe : 689,00 329,00 1.018,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.768,00 1.500,00 3.268,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE IULIAN;;   COSTACHE ANDA GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13219
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1760213100087 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.632; Suprafete: , arabil:4.632,
00 mp

1

172,00 72,00 244,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.964; Suprafete: , arabil:4.964,
00 mp

2

188,00 79,00 267,00

Total  Terenuri Extravilan : 360,00 151,00 511,00

T O T A L  (LEI  RON) : 360,00 151,00 511,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  15120
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 105452 , C.I.F.**) 1230908400053 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 mp), 
Suprafata Totala: 14; An ct.:2008

1

18,00 5,00 23,00

Total  Cladiri : 18,00 5,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

2

51,00 22,00 73,00

Total  Terenuri Intravilan : 51,00 22,00 73,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.008; Suprafete: , arabil:1.008,
00 mp

3

28,00 7,00 35,00

Total  Terenuri Extravilan : 28,00 7,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 97,00 34,00 131,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTEA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  310875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 27 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/244146 , C.I.F.**) 1751217471028 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA2922
9; Nr.:UU1R5231523049052; Serie 
sasiu: UU1R5231523049052

1

168,00 34,00 202,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 318d ; CC: 1951; Masa
: 2000; CP:; Seria: 86985038; Nr.:WBA
EU51030CJ05231; Serie sasiu: WBAEU
51030CJ05231

2

570,00 114,00 684,00

Total   : 738,00 148,00 886,00

T O T A L  (LEI  RON) : 738,00 148,00 886,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTEA  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  12780
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  10 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:52,10 mp (sup. utila:  37,
21 mp), Suprafata Totala: 52; An ct.:20
06

1

75,00 34,00 109,00

Total  Cladiri : 75,00 34,00 109,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.442; Suprafete: , 
arabil:1.442,00 mp

2

54,00 29,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:447,90 
mp, ocupat:52,10 mp

3

215,00 97,00 312,00

Total  Terenuri Intravilan : 269,00 126,00 395,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

4

163,00 73,00 236,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

42,00 87,00 129,00

Total  Terenuri Extravilan : 205,00 160,00 365,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

52,00 134,00 186,00

Total  Alte Taxe : 52,00 134,00 186,00

T O T A L  (LEI  RON) : 601,00 454,00 1.055,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTEA DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14455
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.325; Suprafete: , 
arabil:2.325,00 mp

1

127,00 85,00 212,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

20,00 40,00 60,00

Total  Terenuri Extravilan : 147,00 125,00 272,00

T O T A L  (LEI  RON) : 147,00 125,00 272,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTESCU  ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10683
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

50,00 22,00 72,00

Total  Terenuri Intravilan : 50,00 22,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 22,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COTIMANI  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 126 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Locuinta 
subsol/mansarda:43,12 mp (sup. utila:  
30,80 mp), Suprafata Totala: 43; An 
anexa:2006

1

86,00 15,00 101,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:78,40 mp (sup. utila:  56,00 mp), 
Suprafata Totala: 78; An ct.:2006

2

67,00 20,00 87,00

Total  Cladiri : 153,00 35,00 188,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.288; Suprafete: , liber:1.209,6
0 mp, ocupat:78,40 mp

3

233,00 66,00 299,00

Total  Terenuri Intravilan : 233,00 66,00 299,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

420,00 114,00 534,00

Total  Alte Taxe : 420,00 114,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 806,00 215,00 1.021,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COTUNA VALODI 
Nr. de rol nominal unic:  3668951
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 487 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1660324370023 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FAVORIT 135 ; CC: 
1289; Masa: 1600; CP:; Seria: -; Nr.:TM
BAEE200P0658185; Serie sasiu: 
TMBAEE200P0658185

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI SANTA FE ; CC: 
1991; Masa: 2000; CP:; Seria: 4412381
; Nr.:RMHSC81VP4U807632; Serie 
sasiu: RMHSC81VP4U807632

2

200,00 12,00 212,00

Total   : 256,00 15,00 271,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 15,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COTUNA VALODI;  COTUNA RUXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  10812
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 487 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2520621400225 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton inst.:
33,66 mp (sup. utila:  24,04 mp), 
Suprafata Totala: 34; An ct.:2008

1

40,00 4,00 44,00

Total  Cladiri : 40,00 4,00 44,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 151,00 9,00 160,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COZMA  GHEORGHINITA SI NICULESCU POMPILIU FLORIN  
Nr. de rol nominal unic:  13763
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.400; Suprafete: , arabil:2.400,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COZORICI FLORIANA MAGDALENA : COZORICI CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1635457
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CALUSEI , nr. 73 , bl. , sc. , 

et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/777244 , C.I.F.**) 2701016421516 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51822, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 796; Suprafete: 
, liber:796,00 mp

1

376,00 100,00 476,00

Total  Terenuri Intravilan : 376,00 100,00 476,00

T O T A L  (LEI  RON) : 376,00 100,00 476,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN  ION  CTR MANDAT BADEA ION CNP  1570706400669
Nr. de rol nominal unic:  15557
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. LAGUNA 

ALBASTRA , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1570706400669 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN  MIHAI-INCHIS ROLUL 
Nr. de rol nominal unic:  14038
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.350; Suprafete: , arabil:1.350,
00 mp; Data iesire:23.08.2021

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN C. CONSTANTIN ;;   PAUN STANA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10721
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 426 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1580911400519 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.133; Suprafete: , arabil:6.133,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

Total  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN MARCELA ,  CRACIUN HRISTACHE 
Nr. de rol nominal unic:  130577
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. TRIUNGHIULUI , nr. 5 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/695012 , C.I.F.**) 2590926400630 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 51048, 
Parcela: 651/2, Tarla: 155, Suprafata 
Totala: 3.500; Suprafete: , arabil:3.500,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN MIHAI , CRACIUN MARIN-contract mandat  MANEA LIVIU DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15047
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 165548 , C.I.F.**) 1680413470101 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUNESCU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  134847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CZ ; CC: 125; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 4530113831; Nr.:-; Serie 
sasiu: -

1

8,00 1,00 9,00

Total   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRETU  DOREL 
Nr. de rol nominal unic:  346283
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1581218400089 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 557/2, 
Tarla: 135, Suprafata Totala: 400; 
Suprafete: , arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 557/3, 
Tarla: 135, Suprafata Totala: 603; 
Suprafete: , arabil:603,44 mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CRETU ELENA: TRASCU ANDREEA FLORENTINA CNP 2801121410092:TRASCU OANA-CRISTINA CNP 
2830329410036 - DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  13303
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. EROILOR , nr. 28 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/559746 , C.I.F.**) 2560610401037 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. lemn fara inst.:48,00 mp (sup. 
utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 48; 
An ct.:1956

1

15,00 2,00 17,00

Total  Cladiri : 15,00 2,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
B, Parcela: 4035, Tarla: 93, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:452,00 
mp, ocupat:48,00 mp

2

63,00 9,00 72,00

Total  Terenuri Intravilan : 63,00 9,00 72,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 929/2, 
Tarla: 196, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

3

49,00 6,00 55,00

Total  Terenuri Extravilan : 49,00 6,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 17,00 144,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRIL  MARIUS-BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  128844
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 494 , bl. , sc. A , 

et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/040922 , C.I.F.**) 1820917471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DOBLO ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 6729395; Nr.:Z
FA26300009141773; Serie sasiu: ZFA2
6300009141773

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: BO895542; Nr.:WBAE
U71010FM66130; Serie sasiu: WBAEU
71010FM66130

2

200,00 12,00 212,00

Total   : 264,00 16,00 280,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CP/ 8079237 / 26.
01.2015

3

350,00 0,00 350,00

Amenzi de circulatie CP/538691 / 06.06
.2014

4

765,00 0,00 765,00

Amenzi de circulatie CP/7470942 / 23.1
0.2014

5

180,00 0,00 180,00

Amenzi buget local BC/15048 / 26.10.2
016

6

1.125,00 0,00 1.125,00

Total  Alte Taxe : 2.420,00 0,00 2.420,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.684,00 16,00 2.700,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.
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Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRIS GRUP S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  14876
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 285 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  16838721 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 064861; Nr.:06
4861; Serie sasiu: 064861

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI Q3 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: DFU022367; Nr.:WAU
ZZZ8U3JR066013; Serie sasiu: 
WAUZZZ8U3JR066013

2

200,00 12,00 212,00

Total   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTACHE  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13070
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.700; Suprafete: , arabil:7.700,
00 mp

1

383,00 252,00 635,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

61,00 120,00 181,00

Total  Terenuri Extravilan : 444,00 372,00 816,00

T O T A L  (LEI  RON) : 444,00 372,00 816,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  ANDREEA-GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  2456497
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 639 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 552656 , C.I.F.**) 2961011471342 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 12; CP:; Seria: 6S38639; Nr.:WF
0AXXTTFA6S38639; Serie sasiu: WF0
AXXTTFA6S38639

1

845,00 95,00 940,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 12; CP:; Seria: 7E45435; Nr.:WF
0FXXTTFF7E45435; Serie sasiu: WF0F
XXTTFF7E45435

2

845,00 95,00 940,00

Total   : 1.690,00 190,00 1.880,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.690,00 190,00 1.880,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11114
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 380 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 250; Suprafete: , arabil:250,00 
mp

1

36,00 22,00 58,00

Total  Terenuri Intravilan : 36,00 22,00 58,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

2

504,00 1.253,00 1.757,00

Total  Alte Taxe : 504,00 1.253,00 1.757,00

T O T A L  (LEI  RON) : 540,00 1.275,00 1.815,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14398
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2690421463095 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.497; Suprafete: , 
arabil:1.497,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1841145
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 380 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 091291 , C.I.F.**) 2580303400797 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IN 15,03,2018 S-A PUS 
SECHESTRU DIN NOU DE CATRE BEJ 
BOCANCEA Dacia LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UB55982; Nr.:U
U1LSDAAH34683540; Serie sasiu: UU
1LSDAAH34683540

1

220,00 42,00 262,00

Total   : 220,00 42,00 262,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 42,00 262,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  13961
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 820; Suprafete: , arabil:820,00 
mp

1

66,00 34,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 425; Suprafete: , liber
:425,00 mp

2

307,00 209,00 516,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

3

57,00 108,00 165,00

Total  Terenuri Intravilan : 430,00 351,00 781,00

T O T A L  (LEI  RON) : 430,00 351,00 781,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA LIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13111
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 117 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/453797 , C.I.F.**) 2691130011858 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950 CARTE 
FUNCIARA, Cl. beton fara inst.:232,00 
mp (sup. utila:  165,71 mp), Suprafata 
Totala: 232; An ct.:2013

1

158,00 9,00 167,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950,CARTE 
FUNCIARA 51950, Alta destinatie:99,00 
mp (sup. utila:  70,71 mp), Suprafata 
Totala: 99; An anexa:2013

2

34,00 2,00 36,00

Total  Cladiri : 192,00 11,00 203,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950 CARTE 
FUNCIARA 51950, Parcela: 5912/ 
CARTE FUNCIARA NR 51950/NR 
CADASTRAL 51950, Tarla: 145, 
Suprafata Totala: 766; Suprafete: , liber
:534,00 mp, ocupat:232,00 mp

3

36,00 3,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950, CARTE 
FUNCIARA 51950, Parcela: 5912 / 
CARTE FUNCIARA NR 51950/ NR.CAD
ASTRAL 51950, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 1.657; Suprafete: , arabil:1.657,
00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Total  Terenuri Intravilan : 40,00 3,00 43,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 4080 / 
31.12.2012

5

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 343,00 19,00 362,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA TUDOR :   CRISTEA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12113
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. ION I.C. BRATIANU , nr. 

128 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/133493 , C.I.F.**) 1490319400588 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3153, 
Parcela: 643/66, Tarla: 155, Suprafata 
Totala: 8.977; Suprafete: , arabil:8.977,
00 mp

1

125,00 21,00 146,00

Total  Terenuri Extravilan : 125,00 21,00 146,00

T O T A L  (LEI  RON) : 125,00 21,00 146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTESCU ELENA  ;CRISTESCU VIRGINIA; CRISTESCU MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  10867
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 524 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2770823471021 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:05.12.2
011

1

7,00 15,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 524 Rang: IV, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:65,10 mp (
sup. utila:  46,50 mp), Suprafata Totala: 
65; An ct.:2000

2

471,00 432,00 903,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 524 Rang: IV, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:56,00 
mp (sup. utila:  40,00 mp), Suprafata 
Totala: 56; An anexa:2003

3

129,00 110,00 239,00

Total  Cladiri : 607,00 557,00 1.164,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:05.12.2011

4

155,00 393,00 548,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 625; Suprafete: , liber:569,20 
mp, ocupat:55,80 mp

5

404,00 388,00 792,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 56; Suprafete: , ocupat:56,00 
mp

6
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14,00 3,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 257; Suprafete: , liber:257,00 
mp

7

176,00 174,00 350,00

Total  Terenuri Intravilan : 749,00 958,00 1.707,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 012368; Nr.:012368; 
Serie sasiu: 012368

8

762,00 525,00 1.287,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:05.12.2011

9

425,00 904,00 1.329,00

Total   : 1.187,00 1.429,00 2.616,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

271,00 526,00 797,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

11

919,00 386,00 1.305,00

Total  Alte Taxe : 1.190,00 912,00 2.102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.733,00 3.856,00 7.589,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTIAN  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14599
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2404, Parcela: 633/6/6, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CROITORU  EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  12632
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 7 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PX 056801 , C.I.F.**) 2500715293190 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  
42,86 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:
2006

2

154,00 37,00 191,00

Total  Cladiri : 158,00 37,00 195,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MIUSK ; CC: 125; Masa: 
1600; CP:; Seria: 038065; Nr.:038065; 
Serie sasiu: 038065

3

31,00 7,00 38,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UA12632; Nr.:UA126
32; Serie sasiu: UA12632; Data iesire:2
3.02.2010

4

116,00 37,00 153,00

Total   : 147,00 44,00 191,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

633,00 132,00 765,00

Total  Alte Taxe : 633,00 132,00 765,00

T O T A L  (LEI  RON) : 938,00 213,00 1.151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CROITORU CRISTINA FLORENTINA CNP 2810127430015:  CROITORU SORIN CRISTIAN, CNP 1850424410057
Nr. de rol nominal unic:  2962508
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. SOLD.NICULAE T.SEBE , nr. 8 , 

bl.   , sc.  2 , et.  5 , ap.  71
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  RX/678509 , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 6 Rang
: V, Zona: A, Nr.Cad: 57350, Parcela: 
550,551,552, Tarla: 12, Suprafata 
Totala: 733; Suprafete: , arabil:733,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CULITA  TEODORA 
Nr. de rol nominal unic:  1660330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PISCUL CRASANI , nr. 14 , bl. 

P44 , sc.  1 , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 782379 , C.I.F.**) 2660423424515 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55546, 
Parcela: 567/82;567/83, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 835; Suprafete: , 
arabil:835,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CUZUC  DAN CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14605
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.692; Suprafete: , 
arabil:10.692,00 mp

1

100,00 11,00 111,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2762:CF 2773, Parcela: 319/4, Tarla: 
70, Suprafata Totala: 4.955; Suprafete: 
, arabil:4.955,00 mp

2

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2758:CF 2769, Parcela: 321/49, Tarla
: 71, Suprafata Totala: 4.925; 
Suprafete: , arabil:4.925,00 mp

3

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2756:CF 2765, Parcela: 301/79/2, 
Tarla: 62, Suprafata Totala: 2.059; 
Suprafete: , arabil:2.059,00 mp

4

19,00 2,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2757:CF 2764, Parcela: 319/1/1, 
Tarla: 70, Suprafata Totala: 1.556; 
Suprafete: , arabil:1.556,00 mp

5

14,00 1,00 15,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2788:CF 2815, Parcela: 301/3/2, 
Tarla: 62, Suprafata Totala: 700; 
Suprafete: , arabil:700,00 mp

6

6,00 0,00 6,00

Total  Terenuri Extravilan : 233,00 24,00 257,00

T O T A L  (LEI  RON) : 233,00 24,00 257,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CUZUC DAN-CONSTANTIN IMPUTERNICIT:  COMAN CAMELIA PROPRIETAR 
Nr. de rol nominal unic:  3628173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. Barbu Delavrancea , nr. 3 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RT/834960 , C.I.F.**) 1750512224518 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/57, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/1/105, Tarla: 71, 
Suprafata Totala: 10.000; Suprafete: , 
arabil:10.000,00 mp

2

94,00 11,00 105,00

Total  Terenuri Extravilan : 141,00 16,00 157,00

T O T A L  (LEI  RON) : 141,00 16,00 157,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DABOVEANU  DIANA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13483
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 184, 
Nr.CarFunc: 91, Parcela: 1176;1179, 
Tarla: 41, Suprafata Totala: 840; 
Suprafete: , arabil:840,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DACIN  AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  12129
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.700; Suprafete: , arabil:8.700,
00 mp

1

374,00 215,00 589,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 60,00 60,00

Total  Terenuri Extravilan : 374,00 275,00 649,00

T O T A L  (LEI  RON) : 374,00 275,00 649,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAGALITA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10612
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 19990; Nr.:19990; 
Serie sasiu: 19990

1

667,00 502,00 1.169,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

357,00 893,00 1.250,00

Total   : 1.024,00 1.395,00 2.419,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.024,00 1.395,00 2.419,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN   STEFAN   GHEORGHE  (PATRASCU VIORICA )(DOANA VASILE CRISTIAN) 
Nr. de rol nominal unic:  10299
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 589564 , C.I.F.**) 1670821416023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:68,00 mp (sup. utila:  48,57 mp), 
Suprafata Totala: 68; An ct.:2006

1

170,00 111,00 281,00

Total  Cladiri : 170,00 111,00 281,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.485; Suprafete: , arabil:1.485,
00 mp

2

80,00 43,00 123,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , vii:160,00 mp

3

10,00 6,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 563; Suprafete: , liber:495,00 
mp, ocupat:68,00 mp

4

352,00 220,00 572,00

Total  Terenuri Intravilan : 442,00 269,00 711,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

793,00 390,00 1.183,00

Total  Alte Taxe : 793,00 390,00 1.183,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.405,00 770,00 2.175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  ANDREEA ANCA-inchis instrainat catre,,  MINIERE MEDGIDIA '' S.A.rol 50
Nr. de rol nominal unic:  13967
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.735; Suprafete: , 
liber:6.735,22 mp; Data iesire:24.09.20
03

1

2.726,00 1.715,00 4.441,00

Total  Terenuri Intravilan : 2.726,00 1.715,00 4.441,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.726,00 1.715,00 4.441,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  DOINITA 
Nr. de rol nominal unic:  4080847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 98 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 406636 , C.I.F.**) 2690604470040 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 50208-C2, Anexe lemn fara 
inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 mp), 
Suprafata Totala: 20; An anexa:1990; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 50208-C1, Cl. lemn fara 
inst.:136,00 mp (sup. utila:  97,14 mp), 
Suprafata Totala: 136; An ct.:1990; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

44,00 4,00 48,00

Total  Cladiri : 47,00 4,00 51,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;4605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 447; Suprafete: 
, arabil:447,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;5605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 737; Suprafete: 
, liber:580,00 mp, ocupat:157,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

4

24,00 2,00 26,00

Total  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1595; Masa: 1600; CP:; Seria: 
005846; Nr.:WVWZZZ3BZ1E040859; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ1E040859

5

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

6

84,00 4,00 88,00

Total  Alte Taxe : 84,00 4,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 14,00 234,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  IOSIF 
Nr. de rol nominal unic:  10735
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  STEFAN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10298
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CAIUTI , nr. 88 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 589564 , C.I.F.**) 1670821416023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 860/1:
CF 3314, Suprafata Totala: 2.902; 
Suprafete: , arabil:2.902,00 mp

1

22,00 3,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 860/1:
CF 3314, Suprafata Totala: 683; 
Suprafete: , liber:682,54 mp

2

128,00 23,00 151,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3024:
CF 3212, Suprafata Totala: 2.228; 
Suprafete: , arabil:2.228,00 mp

3

18,00 2,00 20,00

Total  Terenuri Intravilan : 168,00 28,00 196,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

319,00 51,00 370,00

Total  Alte Taxe : 319,00 51,00 370,00

T O T A L  (LEI  RON) : 487,00 79,00 566,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN LICA 
Nr. de rol nominal unic:  11097
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 98 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 086573 , C.I.F.**) 1680409283382 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 50208-C2, Anexe lemn fara 
inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 mp), 
Suprafata Totala: 20; An anexa:1990; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 50208-C1, Cl. lemn fara 
inst.:136,00 mp (sup. utila:  97,14 mp), 
Suprafata Totala: 136; An ct.:1990; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

44,00 4,00 48,00

Total  Cladiri : 47,00 4,00 51,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;4605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 447; Suprafete: 
, arabil:447,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 98 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;5605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 737; Suprafete: 
, liber:580,00 mp, ocupat:157,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

4

24,00 2,00 26,00

Total  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1596; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 2U04551; Nr.:
WF0NXXGCDN2U04551; Serie sasiu: 
WF0NXXGCDN2U04551

5

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 110961; 
Nr.:WVWZZZ1JZZD091606; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZZD091606

6

64,00 4,00 68,00

Total   : 128,00 8,00 136,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

7

84,00 4,00 88,00

Total  Alte Taxe : 84,00 4,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 284,00 18,00 302,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DANES  PAVEL PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  13931
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

1

134,00 271,00 405,00

Total  Terenuri Extravilan : 134,00 271,00 405,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 271,00 405,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DANILA  JUSTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13997
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  -- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.900; Suprafete: , arabil:1.900,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DANILA CLARISA 
Nr. de rol nominal unic:  1990349
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LACULUI , nr. 4 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2790105155245 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local NICULESTI / 2911 / 
30.06.2015

1

261,00 0,00 261,00

Total  Alte Taxe : 261,00 0,00 261,00

T O T A L  (LEI  RON) : 261,00 0,00 261,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DARABANU  MARIAN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1648115
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 293 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1670405151797 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 10308; Masa: 
18; CP:; Seria: 062724; Nr.:WJMM1VSK
004288518; Serie sasiu: WJMM1VSK0
04288518

1

540,00 206,00 746,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 10518; Masa: 18; 
CP:; Seria: 50521503192153; Nr.:WMA
06XZZX9M542708; Serie sasiu: WMA0
6XZZX9M542708

2

590,00 35,00 625,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 10518; Masa: 18; 
CP:; Seria: 517050361702; Nr.:WMAH0
6ZZ18W097051; Serie sasiu: WMAH06
ZZ18W097051

3

590,00 35,00 625,00

Total   : 1.720,00 276,00 1.996,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.720,00 276,00 1.996,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DARABANU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10798
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 293 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 518847 , C.I.F.**) 2680613470053 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 1059/
6, Tarla: 29, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/1/
18, Tarla: 211, Suprafata Totala: 10.344
; Suprafete: , arabil:10.344,00 mp; Data 
iesire:26.11.2020

2

29,00 4,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 633/3/
7, Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; Data 
iesire:26.11.2020

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3385, 
Nr.CarFunc: 54666, Parcela: 814/17, 
Tarla: 170, Suprafata Totala: 6.449; 
Suprafete: , arabil:6.449,00 mp

4

48,00 5,00 53,00

Total  Terenuri Extravilan : 79,00 9,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 84,00 9,00 93,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DARIE  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12458
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. COCORILOR , nr. 4 , bl. - , sc. - , et

.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1460228400347 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. COCORILOR, nr. 1, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:75,00 mp (sup. utila:  53,57 
mp), Suprafata Totala: 75; An anexa:20
06

1

42,00 16,00 58,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. COCORILOR, nr. 1, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:104,36 mp (sup. utila:  74,54 mp), 
Suprafata Totala: 104; An ct.:2006

2

197,00 106,00 303,00

Total  Cladiri : 239,00 122,00 361,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 400; Suprafete: , arabil:400,00 
mp

3

40,00 21,00 61,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. COCORILOR, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 410; Suprafete: , 
liber:230,64 mp, ocupat:179,36 mp

4

152,00 76,00 228,00

Total  Terenuri Intravilan : 192,00 97,00 289,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

992,00 486,00 1.478,00

Total  Alte Taxe : 992,00 486,00 1.478,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.423,00 705,00 2.128,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
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la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 

dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROTI  IONEL-GABITA 
Nr. de rol nominal unic:  4032318
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. POSTEI , nr. 11-13 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1671114293105 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/76, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.00
0,00 mp; Procent coproprietate: 33,33
%

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/11, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.722; Suprafete: , arabil:3.722,
00 mp; Procent coproprietate: 33,33%

2

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
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precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROTI  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12686
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 1 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH 673821 , C.I.F.**) 1641207293094 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/76, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.00
0,00 mp; Procent coproprietate: 33,33
%

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/11, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.722; Suprafete: , arabil:3.722,
00 mp; Procent coproprietate: 33,33%

2

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROTI MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  1658406
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SĂLAJ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna ZALAU , satul/sectorul ZALAU , str. IOAN NICHITA , nr. 36 , bl. F3 , sc. 

A , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. SX/224103 , C.I.F.**) 1570626293094 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 1 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 51881, Parcela: 
1228,1229,1230,1231,1232, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 279; Suprafete: , 
arabil:279,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 1 Rang: 
V, Zona: B, Parcela: 1228,1229,1230,1
231,1232, Tarla: 30, Suprafata Totala: 
607; Suprafete: , vii:607,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/76, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.00
0,00 mp; Procent coproprietate: 33,33
%

3

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/11, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.722; Suprafete: , arabil:3.722,
00 mp; Procent coproprietate: 33,33%

4

6,00 1,00 7,00

Total  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
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la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 

dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROUTI  GEORGE ;DAROUTI ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  12981
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 26 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1711214470041 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,
43 mp), Suprafata Totala: 30; An ct.:20
06

1

37,00 43,00 80,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

8,00 18,00 26,00

Total  Cladiri : 45,00 61,00 106,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 510; Suprafete: , 
arabil:510,00 mp

3

2,00 23,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 490; Suprafete: , liber:460,00 
mp, ocupat:30,00 mp

4

188,00 243,00 431,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

58,00 127,00 185,00

Total  Terenuri Intravilan : 248,00 393,00 641,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CIELO ; CC: 1498; Masa: 
1600; CP:; Seria: 207274; Nr.:207274; 
Serie sasiu: 207274

6

542,00 579,00 1.121,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

7

201,00 436,00 637,00

Total   : 743,00 1.015,00 1.758,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

0,00 303,00 303,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

9

546,00 287,00 833,00

Total  Alte Taxe : 546,00 590,00 1.136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.582,00 2.059,00 3.641,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DATCU  ARETIA ;DATCU  DOBRICA 
Nr. de rol nominal unic:  14222
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2610402400105 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 102; Suprafete: , 
arabil:102,19 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 912; Suprafete: , 
arabil:912,04 mp

2

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAUSENS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3318039
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 4 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  37963700 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA DOKKER ; CC: 1598; 
Masa: 12; CP:; Seria: R146017; Nr.:UU1
F6720461424118; Serie sasiu: UU1F67
20461424118

1

768,00 118,00 886,00

Total   : 768,00 118,00 886,00

T O T A L  (LEI  RON) : 768,00 118,00 886,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAVID GEORGE GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  15164
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1810922152478 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAVID ION CRISTIAN:DAVID NICOLETA CNP 2830531430074
Nr. de rol nominal unic:  15163
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  MORII , nr.  33 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 774657 , C.I.F.**) 1770819424521 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. MORII, nr. 33 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 52408, Cl. beton fara inst.:127,00 
mp (sup. utila:  90,71 mp), Suprafata 
Totala: 127; An ct.:2019

1

91,00 5,00 96,00

Total  Cladiri : 91,00 5,00 96,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 
261863 / 02.10.2019

2

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 10,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAY INVESTMENTS TEAM SRL BUCURESTI-SECT 1
Nr. de rol nominal unic:  14868
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DOROBANTILOR , nr. 111 , bl. 9

B , sc.  F , et.  4 , ap.  175
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  18206462 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1800/2, 
Parcela: 942/14, Tarla: 200, Suprafata 
Totala: 6.000; Suprafete: , arabil:6.000,
00 mp

1

360,00 185,00 545,00

Total  Terenuri Extravilan : 360,00 185,00 545,00

T O T A L  (LEI  RON) : 360,00 185,00 545,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DEACONESCU PAULINA CNP 2540422400147:OLTEANU VICTORITA CNP 2560426400216: ALEXANDRU VALENTIN 
CNP 1731126471020:ALEXANDRU STEFAN LUCIAN CNP  1790803471017

Nr. de rol nominal unic:  12415
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. TEBEA , nr. 4 , bl. D10 , sc. B , 

et.  0 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/907298 , C.I.F.**) 2301101400789 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LUPILOR, nr. 10, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 57463
, Cl. lemn fara inst.:71,00 mp (sup. utila:  
50,71 mp), Suprafata Totala: 71; An ct.:
1965

1

21,00 3,00 24,00

Total  Cladiri : 21,00 3,00 24,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LUPILOR, nr. 10 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 57463, Parcela: 636,637,638,6
39, Tarla: CV 13, Suprafata Totala: 876; 
Suprafete: , arabil:876,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LUPILOR, nr. 10 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 57463, Parcela: 636,637,638,6
39, Tarla: 13, Suprafata Totala: 395; 
Suprafete: , liber:324,00 mp, ocupat:71
,00 mp

3

36,00 5,00 41,00

Total  Terenuri Intravilan : 40,00 5,00 45,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

4

47,00 6,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 625/9, 
Tarla: 150, Suprafata Totala: 3.153; 
Suprafete: , arabil:3.153,00 mp

5
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29,00 4,00 33,00

Total  Terenuri Extravilan : 76,00 10,00 86,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 41,00 396,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECIU ALEXANDRA-BIANCA-VIRUNGA 
Nr. de rol nominal unic:  4359211
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Vatra Luminoasa , nr. 28 , bl. P7

, sc.  A , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 731375 , C.I.F.**) 2770108424538 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VIILOR Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3148/3, Nr.CarFunc: 55582, Parcela: 
563/1/15, Tarla: 138, Suprafata Totala: 
1.000; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECIU MIRCEA CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  1789428
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Vatra Luminoasa , nr. 28 , bl. P7

, sc.  A , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 710647 , C.I.F.**) 1800919080063 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. VIILOR Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3148/3, Nr.CarFunc: 55582, Parcela: 
563/1/15, Tarla: 138, Suprafata Totala: 
1.000; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECUSEARA  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  11889
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 21 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 275370 , C.I.F.**) 1601209400167 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:130,00 mp 
(sup. utila:  92,86 mp), Suprafata Totala
: 130; An ct.:1990

1

165,00 19,00 184,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:71,00 
mp (sup. utila:  50,71 mp), Suprafata 
Totala: 71; An anexa:1990

2

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:24,00 
mp (sup. utila:  17,14 mp), Suprafata 
Totala: 24; An anexa:1990

3

9,00 1,00 10,00

Total  Cladiri : 185,00 21,00 206,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 340;341;342;343, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 1.514; 
Suprafete: , arabil:1.514,00 mp

4

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 340;341;342;343, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 612; 
Suprafete: , vii:612,00 mp

5

4,00 0,00 4,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 340;341;342;343, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 548; 
Suprafete: , liber:323,00 mp, ocupat:22
5,00 mp

6

51,00 7,00 58,00

Total  Terenuri Intravilan : 62,00 7,00 69,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

273,00 28,00 301,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PDBX/124345 / 31.
07.2017

8

40,00 0,00 40,00

Total  Alte Taxe : 313,00 28,00 341,00

T O T A L  (LEI  RON) : 560,00 56,00 616,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECUSEARA  GHEORGHE-defunct;DECUSEARA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  11900
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 39 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 mp), 
Suprafata Totala: 54; An ct.:2006

1

111,00 78,00 189,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

36,00 88,00 124,00

Total  Cladiri : 147,00 166,00 313,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 306, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 527; 
Suprafete: , vii:527,00 mp

3

50,00 33,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 303, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 203; 
Suprafete: , liber:149,00 mp, ocupat:54
,00 mp

4

101,00 78,00 179,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

102,00 254,00 356,00

Total  Terenuri Intravilan : 253,00 365,00 618,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

571,00 1.263,00 1.834,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

7

841,00 519,00 1.360,00

Total  Alte Taxe : 1.412,00 1.782,00 3.194,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.812,00 2.313,00 4.125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECUSEARA MARIA : PAVEL ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14624
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.634; Suprafete: , arabil:2.634,
00 mp

1

68,00 26,00 94,00

Total  Terenuri Intravilan : 68,00 26,00 94,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 26,00 94,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DEF ILIE  NICOLAE  PRIN FIUL ILIE ALEXANDRU  
Nr. de rol nominal unic:  13415
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BĂLTENI , str. HARABOC , nr. 29 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn fara inst.:36,00 mp (sup. 
utila:  25,71 mp), Suprafata Totala: 36; 
An anexa:2006

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,
29 mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:20
06

2

81,00 24,00 105,00

Total  Cladiri : 93,00 27,00 120,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.002; Suprafete: , 
arabil:1.002,00 mp

3

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 263; Suprafete: , liber:137,00 
mp, ocupat:126,00 mp

4

78,00 22,00 100,00

Total  Terenuri Intravilan : 90,00 25,00 115,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

421,00 110,00 531,00

Total  Alte Taxe : 421,00 110,00 531,00

T O T A L  (LEI  RON) : 604,00 162,00 766,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  defunct-NICULAE  ELENA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13021
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

24 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2380308400640 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Anexe lemn fara inst.:35,07 mp 
(sup. utila:  25,05 mp), Suprafata Totala
: 35; An anexa:2006

1

3,00 2,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Cl. beton fara inst.:85,51 mp (s
up. utila:  61,08 mp), Suprafata Totala: 
86; An ct.:2006

2

64,00 65,00 129,00

Total  Cladiri : 67,00 67,00 134,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Parcela: 889-890;901-903, 
Tarla: 21, Suprafata Totala: 689; 
Suprafete: , vii:689,00 mp

3

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Parcela: 889-890;901-903, 
Tarla: 21, Suprafata Totala: 818; 
Suprafete: , liber:697,42 mp, ocupat:12
0,58 mp

4

94,00 24,00 118,00

Total  Terenuri Intravilan : 102,00 25,00 127,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 300/40, Tarla: 61, Suprafata 
Totala: 2.420; Suprafete: , arabil:2.420,
00 mp

5

34,00 7,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 182/24, Tarla: 26, Suprafata 
Totala: 734; Suprafete: , arabil:734,00 
mp

6

10,00 1,00 11,00

Total  Terenuri Extravilan : 44,00 8,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

320,00 54,00 374,00

Total  Alte Taxe : 320,00 54,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 533,00 154,00 687,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DEHELEAN   DAN:KOVACS(fosta DEHELEAN)DIANA EMILIA(2700815057081) 
Nr. de rol nominal unic:  13794
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 62 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1650511400110 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Cl. beton 
fara inst.:153,00 mp (sup. utila:  109,29 
mp), Suprafata Totala: 153; An ct.:2008

1

511,00 118,00 629,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Cl. beton 
fara inst.:120,00 mp (sup. utila:  85,71 
mp), Suprafata Totala: 120; An ct.:2008

2

889,00 466,00 1.355,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Locuinta subsol/mansarda:
122,73 mp (sup. utila:  87,66 mp), 
Suprafata Totala: 123; An anexa:2008

3

768,00 368,00 1.136,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Alta 
destinatie:120,00 mp (sup. utila:  85,71 
mp), Suprafata Totala: 120; An anexa:2
008

4

323,00 132,00 455,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Anexe 
beton fara inst.:40,00 mp (sup. utila:  
28,57 mp), Suprafata Totala: 40; An 
anexa:2013

5

39,00 9,00 48,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Anexe 
beton fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  
70,71 mp), Suprafata Totala: 99; An 
anexa:2013

6

162,00 71,00 233,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Anexe 
beton fara inst.:38,00 mp (sup. utila:  
27,14 mp), Suprafata Totala: 38; An 
anexa:2013

7

63,00 28,00 91,00

Total  Cladiri : 2.755,00 1.192,00 3.947,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 55425, Parcela: 267;2
66;263//, Tarla: 6, Suprafata Totala: 1.3
14; Suprafete: , liber:984,00 mp, 
ocupat:330,00 mp

8

395,00 90,00 485,00

Total  Terenuri Intravilan : 395,00 90,00 485,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 12109 
/ 31.12.2007

9

554,00 139,00 693,00

Total  Alte Taxe : 554,00 139,00 693,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.704,00 1.421,00 5.125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DEJANSCHI  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  1778271
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 6 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 387027 , C.I.F.**) 1941027471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D058141; Nr.:U
U1LSDEKF38008044; Serie sasiu: UU1
LSDEKF38008044

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DESPA VIRGIL CNP 1791115471031:DESPA GABRIELA CNP 2840725471332
Nr. de rol nominal unic:  12181
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  ROSIE , nr.  6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BG/900693 , C.I.F.**) 1791115471031 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe beton fara inst.:93,00 mp (sup. 
utila:  66,43 mp), Suprafata Totala: 93; 
An anexa:2000

1

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: PARTER, Cl. beton fara inst.:51,00 
mp (sup. utila:  36,43 mp), Suprafata 
Totala: 51; An ct.:2000

2

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: MANSARDA, Cl. beton fara inst.:5
1,00 mp (sup. utila:  36,43 mp), 
Suprafata Totala: 51; An ct.:2000

3

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe beton fara inst.:32,00 mp (sup. 
utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 32; 
An anexa:2000

4

6,00 0,00 6,00

Total  Cladiri : 94,00 5,00 99,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 813,814, Tarla: CV 22, 
Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
arabil:250,00 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 813,8
14, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , liber:324,00 mp, ocupat:17
6,00 mp

6

23,00 2,00 25,00

Total  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 229,00 12,00 241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DESPA VIRGIL:  DESPA GABRIELA CNP 2840725471332
Nr. de rol nominal unic:  1670227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/296788 , C.I.F.**) 1791115471031 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 117077; Nr.:TM
BGF65J793063075; Serie sasiu: 
TMBGF65J793063075

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIACONESCU  ION AUREL; DIACONESCU MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  12835
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

165 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2600809400135 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:9,74 mp (sup. 
utila:  6,96 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:53,09 mp (sup. 
utila:  37,92 mp), Suprafata Totala: 53; 
An anexa:2006

2

31,00 4,00 35,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:62,20 mp (sup. utila:  
44,43 mp), Suprafata Totala: 62; An ct.:
2006

3

122,00 20,00 142,00

Total  Cladiri : 156,00 24,00 180,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 990; Suprafete: , 
arabil:990,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 957; Suprafete: , liber:831,97 
mp, ocupat:125,03 mp

5

178,00 28,00 206,00

Total  Terenuri Intravilan : 184,00 28,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

320,00 47,00 367,00
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Total  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 660,00 99,00 759,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIACONESCU ADRIAN-RAFAEL CNP 1861230030025:DIACONESCU ELENA-CRISTINA CNP 2911215226714
Nr. de rol nominal unic:  2891080
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIMPULUNG , satul/sectorul CIMPULUNG , str. TRAIAN , nr. 96 , bl. D

1 , sc.  A , et.  2 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/AS/970106 , C.I.F.**) 1861230030025 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
124 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57294, 
Parcela: 879/29, Tarla: 174, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 57478, Parcela: 
879/28, Tarla: 174, Suprafata Totala: 2.
613; Suprafete: , arabil:2.613,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DICA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15171
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 425083 , C.I.F.**) 2530111400123 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.900; Suprafete: , arabil:8.900,
00 mp

1

443,00 291,00 734,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

34,00 61,00 95,00

Total  Terenuri Extravilan : 477,00 352,00 829,00

T O T A L  (LEI  RON) : 477,00 352,00 829,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMA  COSTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15111
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1680314511670 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.465; Suprafete: , arabil:2.465,
00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.445; Suprafete: , arabil:2.445,
00 mp

2

12,00 1,00 13,00

Total  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMA FLOAREA(1);GHEORGHE MARIA(2) ;  DUMITRESCU MARIA(3) 
Nr. de rol nominal unic:  14484
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.667; Suprafete: , arabil:5.666,
67 mp

1

104,00 19,00 123,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.667; Suprafete: , arabil:5.666,
67 mp

2

284,00 179,00 463,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.667; Suprafete: , arabil:5.666,
67 mp

3

284,00 179,00 463,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

34,00 69,00 103,00

Total  Terenuri Extravilan : 706,00 446,00 1.152,00

T O T A L  (LEI  RON) : 706,00 446,00 1.152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  11264
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 605398 , C.I.F.**) 1650106400202 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.106; Suprafete: , arabil:1.106,
47 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 594; Suprafete: , liber:594,18 
mp

2

28,00 3,00 31,00

Total  Terenuri Intravilan : 31,00 3,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 31,00 3,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  11784
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 2 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 605398 , C.I.F.**) 1650106400202 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , liber:750,00 
mp, ocupat:50,00 mp

1

26,00 1,00 27,00

Total  Terenuri Intravilan : 26,00 1,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

55,00 1,00 56,00

Total  Alte Taxe : 55,00 1,00 56,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 2,00 83,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU ALEXANDRU-defunct  DIMITRIU LETITIA-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  15410
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. DR.MIHAIL CIUCA , nr. 9 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AO 175775 , C.I.F.**) 1320123400113 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3274/2
, Parcela: 4457, Tarla: 102, Suprafata 
Totala: 686; Suprafete: , arabil:686,48 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU RADU:  DIMITRIU LIVIA ELENA CNP 2580225400386
Nr. de rol nominal unic:  13661
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 80 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 075681 , C.I.F.**) 1560308400135 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMULESCU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  10645
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1540923400546 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  DANIELA VASILICA;DINCA TUDOREL; 
Nr. de rol nominal unic:  10552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 201 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DK 922638 , C.I.F.**) 2761210471010 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:27,38 mp (sup. utila:  19,
56 mp), Suprafata Totala: 27; An anexa
:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:56,59 mp (sup. utila:  
40,42 mp), Suprafata Totala: 57; An 
anexa:2006

2

12,00 4,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:129,75 mp (sup. utila:  92,68 
mp), Suprafata Totala: 130; An ct.:2006

3

93,00 36,00 129,00

Total  Cladiri : 107,00 40,00 147,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 497; Suprafete: , arabil:496,70 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 703; Suprafete: , liber
:644,16 mp, ocupat:58,88 mp

5

45,00 18,00 63,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 557/6
7, Tarla: 135, Suprafata Totala: 716; 
Suprafete: , arabil:716,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 855/1
5, Tarla: 175, Suprafata Totala: 3.038; 
Suprafete: , arabil:3.037,50 mp

7

7,00 3,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 855/1
5, Tarla: 175, Suprafata Totala: 2.243; 
Suprafete: , arabil:2.242,50 mp

8

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 565/1/
74/1, Tarla: 139, Suprafata Totala: 1.90
0; Suprafete: , arabil:1.900,00 mp

9

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 557/2
5/1, Tarla: 135, Suprafata Totala: 2.765; 
Suprafete: , arabil:2.765,00 mp

10

7,00 2,00 9,00

Total  Terenuri Intravilan : 72,00 26,00 98,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

111,00 41,00 152,00

Total  Alte Taxe : 111,00 41,00 152,00

T O T A L  (LEI  RON) : 290,00 107,00 397,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  11169
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 22 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/793213 , C.I.F.**) 2680728460016 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:22,00 mp (sup. utila:  15,71 
mp), Suprafata Totala: 22; An anexa:20
09

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:64,00 mp (sup. utila:  45,71 mp), 
Suprafata Totala: 64; An ct.:2009

2

15,00 1,00 16,00

Total  Cladiri : 17,00 1,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 273; Suprafete: , vii:273,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 138; Suprafete: , arabil:138,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Suprafata Totala: 440; Suprafete: , 
liber:354,00 mp, ocupat:86,00 mp

5

48,00 6,00 54,00

Total  Terenuri Intravilan : 50,00 6,00 56,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

500,00 196,00 696,00
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Total  Alte Taxe : 500,00 196,00 696,00

T O T A L  (LEI  RON) : 567,00 203,00 770,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  SOFIA 
Nr. de rol nominal unic:  11912
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.229; Suprafete: , arabil:1.229,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.571; Suprafete: , arabil:15.57
1,00 mp

2

75,00 5,00 80,00

Total  Terenuri Extravilan : 75,00 5,00 80,00

T O T A L  (LEI  RON) : 78,00 5,00 83,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  TUDOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1777877
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 201 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1721022470050 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1686; Masa: 
2000; CP:; Seria: 1318453; Nr.:WOLOA
HL3552200896; Serie sasiu: 
WOLOAHL3552200896

1

180,00 69,00 249,00

Total   : 180,00 69,00 249,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 69,00 249,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA GILDA-MARIA  DINCA IOANA ; DINCA CONSTANTIN ------abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  11875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 7 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2760203471020 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 
mp), Suprafata Totala: 14; An anexa:20
06

1

4,00 1,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:32,00 mp (sup. utila:  22,86 
mp), Suprafata Totala: 32; An anexa:20
06

2

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:37,00 mp (sup. utila:  26,43 
mp), Suprafata Totala: 37; An anexa:20
06

3

10,00 2,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:22,00 mp (sup. utila:  15,71 mp), 
Suprafata Totala: 22; An ct.:2006

4

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:154,00 mp (sup. utila:  110,00 mp), 
Suprafata Totala: 154; An ct.:2006

5

67,00 15,00 82,00

Total  Cladiri : 97,00 20,00 117,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 742; Suprafete: , vii:742,00 mp

6

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.366; Suprafete: , arabil:4.366,
00 mp

7

20,00 2,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 931; Suprafete: , liber:672,00 
mp, ocupat:259,00 mp

8

88,00 10,00 98,00

Total  Terenuri Intravilan : 112,00 12,00 124,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

240,00 54,00 294,00

Total  Alte Taxe : 240,00 54,00 294,00

T O T A L  (LEI  RON) : 449,00 86,00 535,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15545
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 7 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 133988 , C.I.F.**) 2220319400686 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.800; Suprafete: , arabil:2.800,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA TUDOREL;  DINCA DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  15119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 201 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 11 111111 , C.I.F.**) 1721022470050 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 557/2
8, Tarla: 135, Suprafata Totala: 2.274; 
Suprafete: , arabil:2.274,00 mp

1

6,00 2,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 6,00 2,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.739; Suprafete: , arabil:4.739,
00 mp

2

23,00 8,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.410; Suprafete: , arabil:5.410,
00 mp

3

26,00 12,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

4

12,00 6,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.700; Suprafete: , arabil:2.700,
00 mp

5

13,00 6,00 19,00

Total  Terenuri Extravilan : 74,00 32,00 106,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 34,00 114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
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la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 

dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINICA  DRAGOMIR 
Nr. de rol nominal unic:  10993
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:56,80 mp (sup. utila:  40,57 mp), 
Suprafata Totala: 57; An ct.:2006

1

107,00 52,00 159,00

Total  Cladiri : 107,00 52,00 159,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 381; Suprafete: , liber:324,20 
mp, ocupat:56,80 mp

2

216,00 111,00 327,00

Total  Terenuri Intravilan : 216,00 111,00 327,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

3

745,00 304,00 1.049,00

Total  Alte Taxe : 745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.068,00 467,00 1.535,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1848557
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. FIERARILOR , nr. 1 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 312098 , C.I.F.**) 1680403470040 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C1 ; CC: 998; Masa
: 1600; CP:; Seria: 5377933; Nr.:VF7PN
CFAC89107085; Serie sasiu: VF7PNCF
AC89107085

1

40,00 4,00 44,00

Total   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1796442
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 76 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2650523400359 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN LUPO ; CC: 
999; Masa: 1600; CP:; Seria: 106146; 
Nr.:WVWZZZ6XZ1W052820; Serie 
sasiu: WVWZZZ6XZ1W052820

1

120,00 20,00 140,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
084246; Nr.:WVWZZZ3BZP178109; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZP178109

2

570,00 90,00 660,00

Total   : 690,00 110,00 800,00

T O T A L  (LEI  RON) : 690,00 110,00 800,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  CONSTANTIN ; DINU CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  13751
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,
00 mp

1

100,00 56,00 156,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

2

7,00 15,00 22,00

Total  Terenuri Intravilan : 107,00 71,00 178,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 27.175; Suprafete: , arabil:27.17
5,00 mp

3

1.463,00 962,00 2.425,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

4

233,00 443,00 676,00

Total  Terenuri Extravilan : 1.696,00 1.405,00 3.101,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.803,00 1.476,00 3.279,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  FLORIAN SORIN :DINU GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  13244
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 114 , bl. D4 , 

sc.  A , et.  5 , ap.  15
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/861651 , C.I.F.**) 2720215103773 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  1975611
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 349 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2840302471355 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD MONDEO; CC: 1997; 
Masa: 0; CP:0; Seria: BM17764; Nr.:WF
0DXXGBBDBM17764; Serie sasiu: WF0
DXXGBBDBM17764

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  GHEORGHE;DINU CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13101
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077135 , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. BUCURESTI-TIRG

OVISTE , nr.  44 , bl.  VILA 2 , sc.  B , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/085636 , C.I.F.**) 1540304400349 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1529C
F944, Parcela: 955/32, Tarla: 206, 
Suprafata Totala: 7.905; Suprafete: , 
arabil:7.904,73 mp

1

426,00 225,00 651,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

94,00 155,00 249,00

Total  Terenuri Extravilan : 520,00 380,00 900,00

T O T A L  (LEI  RON) : 520,00 380,00 900,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  HARETA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12671
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MAGNOLIEI , nr. 9 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:30,00 mp (sup. 
utila:  21,43 mp), Suprafata Totala: 30; 
An anexa:2006

1

23,00 16,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:37,41 mp (sup. utila:  26,
72 mp), Suprafata Totala: 37; An ct.:20
06

2

76,00 53,00 129,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

19,00 43,00 62,00

Total  Cladiri : 118,00 112,00 230,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 370; Suprafete: , 
arabil:370,00 mp

4

41,00 27,00 68,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 312; Suprafete: , liber:244,59 
mp, ocupat:67,41 mp

5

195,00 141,00 336,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

45,00 97,00 142,00

Total  Terenuri Intravilan : 281,00 265,00 546,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

282,00 777,00 1.059,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

8

933,00 456,00 1.389,00

Total  Alte Taxe : 1.215,00 1.233,00 2.448,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.614,00 1.610,00 3.224,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 66 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 402497 , C.I.F.**) 1700515470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:84,00 mp (sup. 
utila:  60,00 mp), Suprafata Totala: 84; 
An ct.:1999

1

60,00 22,00 82,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, Zona: 
B, Anexe beton fara inst.:53,00 mp (su
p. utila:  37,86 mp), Suprafata Totala: 
53; An anexa:1999

2

11,00 3,00 14,00

Total  Cladiri : 71,00 25,00 96,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, Zona: 
B, Parcela: 4190;4191;4192;4193;4194
;4195, Tarla: 98, Suprafata Totala: 1.47
1; Suprafete: , arabil:1.471,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, Zona: 
B, Parcela: 4190;4191;4192;4193;4194
;4195, Tarla: 98, Suprafata Totala: 574; 
Suprafete: , liber:407,00 mp, ocupat:16
7,00 mp

4

37,00 15,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, Zona: 
B, Parcela: 4190;4191;4192;4193;4194
;4195, Tarla: 98, Suprafata Totala: 950; 
Suprafete: , vii:950,00 mp

5

4,00 0,00 4,00
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Total  Terenuri Intravilan : 45,00 15,00 60,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 999; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 010794; Nr.:01
0794; Serie sasiu: 010794

6

40,00 10,00 50,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JAWA ; CC: 125; Masa: 
1600; CP:; Seria: 949944; Nr.:949944; 
Serie sasiu: 949944

7

8,00 2,00 10,00

Total   : 48,00 12,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

8

337,00 52,00 389,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0193521 / 27.08.202
1

9

580,00 0,00 580,00

Amenzi de circulatie R11/0355770 / 10.
10.2011

10

54,00 0,00 54,00

Amenzi de circulatie R12/0023514 / 11.
01.2012

11

250,00 0,00 250,00

Total  Alte Taxe : 1.221,00 52,00 1.273,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.385,00 104,00 1.489,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  MIRCEA 
Nr. de rol nominal unic:  10899
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1721019470011 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.495; Suprafete: , arabil:3.495,
00 mp

1

18,00 2,00 20,00

Total  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  1940899
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 130 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1681031470064 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFY 025753 / 21.0
8.2017

1

500,00 0,00 500,00

Amenzi buget local AP 0976247 / 08.08
.2011

2

1.000,00 0,00 1.000,00

Amenzi buget local PA 0229920 / 22.11.
2012

3

500,00 0,00 500,00

Total  Alte Taxe : 2.000,00 0,00 2.000,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.000,00 0,00 2.000,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13923
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.365; Suprafete: , arabil:1.365,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Total  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU ANTON  : DINU PETRUTA - DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  12593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. DRUMUL MORII , nr. 7 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/513116 , C.I.F.**) 1651130400262 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 8 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3351, Parcela: 1131/1
;1115/1;1119;1120, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.677; Suprafete: , arabil:1.677,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 8 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3351, Parcela: 1131/1
;1115/1;1119/1120, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 899; Suprafete: , liber:899,00 
mp

2

42,00 4,00 46,00

Total  Terenuri Intravilan : 46,00 4,00 50,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.452; Suprafete: , 
arabil:8.452,00 mp

3

41,00 4,00 45,00

Total  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 87,00 8,00 95,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU AURORA ;  DINU HORATIU 
Nr. de rol nominal unic:  10737
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2400901400142 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU CONSTANTINA-CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  14921
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. 23 AUGUST , nr. 23 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/398663 , C.I.F.**) 2730327151824 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57354, Parcela: 198/5, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 409; Suprafete: , 
arabil:409,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1938178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. FIERARILOR , nr. 1 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2680303293111 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1965; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 072593; Nr.:W
VWZZZ3CZ8E239598; Serie sasiu: 
WVWZZZ3CZ8E239598

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU ELENA  (ION FLOAREA)(ION FLOREA)-inchis vezi rol 482
Nr. de rol nominal unic:  11870
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 0 , bl. - , sc. - , et. 0 , 

ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 163147 , C.I.F.**) 2410620400551 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.904; Suprafete: , arabil:3.903,
50 mp; Data iesire:24.11.2009

1

146,00 130,00 276,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Data iesire:24.11.2009

2

179,00 154,00 333,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

3

0,00 44,00 44,00

Total  Terenuri Extravilan : 325,00 328,00 653,00

T O T A L  (LEI  RON) : 325,00 328,00 653,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU LAVINIA:LUCA ANDRA GABRIELA CNP 2850411410081
Nr. de rol nominal unic:  11156
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 48 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2830412410035 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 
mp), Suprafata Totala: 21; An anexa:20
09

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2009

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,29 mp), 
Suprafata Totala: 90; An ct.:2009

3

41,00 5,00 46,00

Total  Cladiri : 51,00 5,00 56,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 645; Suprafete: , arabil:645,00 
mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 666; Suprafete: , liber:666,00 
mp

5

83,00 10,00 93,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 849/1
0, Tarla: 174, Suprafata Totala: 8.595; 
Suprafete: , arabil:8.595,00 mp

6

45,00 5,00 50,00
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Total  Terenuri Intravilan : 132,00 15,00 147,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 401,00 43,00 444,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU MARIA  INTERDICTIE DE ELIB DOC CF CERERII  4773/07,06,2013 PT FIUL DINU RADU GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13783
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 320817 , C.I.F.**) 2360101400189 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 776, 
Tarla: 164, Suprafata Totala: 22.000; 
Suprafete: , arabil:22.000,00 mp

1

884,00 403,00 1.287,00

Total  Terenuri Extravilan : 884,00 403,00 1.287,00

T O T A L  (LEI  RON) : 884,00 403,00 1.287,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRECTIA SILVICA ILFOV/OCOLUL SILVIC SNAGOV 
Nr. de rol nominal unic:  14753
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077115 , municipiul/oraşul/comuna GRUIU , satul/sectorul GRUIU , str. LUNCA GARLITEI , nr. 16 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1590120 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice 53 / 
10.11.2016

1

0,00 89,00 89,00

Total  Alte Taxe : 0,00 89,00 89,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 89,00 89,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRLA  EUGEN VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  3454046
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 18 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 637547 , C.I.F.**) 1930803471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: CT21821; Nr.:
WF0LXXGCBLCT21821; Serie sasiu: 
WF0LXXGCBLCT21821

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRMON  ELENA-LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  12851
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BABA NOVAC , nr. 5 , bl. M1 , 

sc.  4 , et.   , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/115502 , C.I.F.**) 2800307180040 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 2 Rang: V, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:152,24 mp (sup. 
utila:  108,74 mp), Suprafata Totala: 
152; An ct.:2016; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

207,00 9,00 216,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 2 Rang: V, Zona: 
B, Anexe lemn fara inst.:25,00 mp (sup
. utila:  17,86 mp), Suprafata Totala: 25; 
An anexa:2016; Procent coproprietate: 
50,00%

2

4,00 0,00 4,00

Total  Cladiri : 211,00 9,00 220,00

T O T A L  (LEI  RON) : 211,00 9,00 220,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRMON  LIVIU - GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1774685
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BABA NOVAC , nr. 5 , bl. M1 , 

sc.  4 , et.   , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1731219162159 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 22.0
7.2021; Procent coproprietate: 50,00%

1

45,00 1,00 46,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

2

46,00 1,00 47,00

Total  Alte Taxe : 91,00 2,00 93,00

T O T A L  (LEI  RON) : 91,00 2,00 93,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBAI VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1842667
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

39 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/284599 , C.I.F.**) 1880818341181 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 298604; Nr.:WAUZZZ
8EX4A133573; Serie sasiu: WAUZZZ8
EX4A133573

1

569,00 89,00 658,00

Total   : 569,00 89,00 658,00

T O T A L  (LEI  RON) : 569,00 89,00 658,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  AURA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3721241
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 10 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2860402450041 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: A3172778JCC
X0556; Nr.:W0VBD6EL9JG019292; 
Serie sasiu: W0VBD6EL9JG019292

1

64,00 4,00 68,00

Total   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  LUCRETIA, VOICU, EUGEN, PAUL-inchis vezi rol 3671
Nr. de rol nominal unic:  13964
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

1

29,00 62,00 91,00

Total  Terenuri Intravilan : 29,00 62,00 91,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.944; Suprafete: , arabil:6.944,
00 mp

2

375,00 282,00 657,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.
2012

3

30,00 66,00 96,00

Total  Terenuri Extravilan : 405,00 348,00 753,00

T O T A L  (LEI  RON) : 434,00 410,00 844,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  MARIA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11405
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 10 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/050146 , C.I.F.**) 1591024400481 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:148,00 mp 
(sup. utila:  105,71 mp), Suprafata 
Totala: 148; An ct.:1973

1

95,00 6,00 101,00

Total  Cladiri : 95,00 6,00 101,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879, 
Tarla: 174, Suprafata Totala: 2.234; 
Suprafete: , arabil:2.234,00 mp

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3294,3295,3296,329
7,3298, Tarla: CV 79, Suprafata Totala: 
368; Suprafete: , arabil:368,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. INGERASILOR, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3294,3295,3296,329
7,3298, Tarla: CV 79, Suprafata Totala: 
580; Suprafete: , liber:432,00 mp, 
ocupat:148,00 mp

4

37,00 3,00 40,00

Total  Terenuri Intravilan : 44,00 4,00 48,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 278,00 16,00 294,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DOBRE MARIETA, CIUPERCA MARIAN CONSTANTIN, CIUPERCA MARIANA RAMONA, CIUPERCA VASILE 
MULLER, CIUPERCA VICTO 

Nr. de rol nominal unic:  13084
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.400; Suprafete: , arabil:3.400,
00 mp

1

183,00 124,00 307,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

28,00 56,00 84,00

Total  Terenuri Extravilan : 211,00 180,00 391,00

T O T A L  (LEI  RON) : 211,00 180,00 391,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  MARIETA, MASU VASILE, CRACIUN CRISTEA 
Nr. de rol nominal unic:  13175
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 43.500; Suprafete: , arabil:43.50
0,00 mp

1

2.168,00 1.362,00 3.530,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

351,00 658,00 1.009,00

Total  Terenuri Extravilan : 2.519,00 2.020,00 4.539,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.519,00 2.020,00 4.539,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  MARIO-ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1842596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 34 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 069996 , C.I.F.**) 1900925471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT CLIO ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F057418; Nr.:V
F1BB0WCF25023855; Serie sasiu: VF1
BB0WCF25023855

1

146,00 32,00 178,00

Total   : 146,00 32,00 178,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 32,00 178,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1621635
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 10 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1871214471331 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1598
; Masa: 1600; CP:; Seria: 102031; Nr.:T
MBAG9NE7E0126288; Serie sasiu: 
TMBAG9NE7E0126288

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 12; CP:; Nr.:WDF9066352A998
658; Serie sasiu: WDF9066352A99865
8

2

363,00 22,00 385,00

Total   : 427,00 26,00 453,00

T O T A L  (LEI  RON) : 427,00 26,00 453,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE GEORGE IULIAN ;   DOBRE MIRELA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  12368
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. 20 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2801010450110 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:39,00 mp (sup. utila:  27,86 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:20
06

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:52,00 mp (sup. utila:  37,14 mp), 
Suprafata Totala: 52; An ct.:2006

2

12,00 1,00 13,00

Total  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 370; Suprafete: , vii:370,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 256; Suprafete: , arabil:256,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , liber:259,00 
mp, ocupat:91,00 mp

5

16,00 1,00 17,00

Total  Terenuri Intravilan : 18,00 1,00 19,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 172,00 8,00 180,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBREA  VLADLEN 
Nr. de rol nominal unic:  1618665
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TARLA , nr. 206 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1721228430012 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. TARLA, nr. 206 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 955/3, Tarla: 206, Suprafata 
Totala: 3.950; Suprafete: , arabil:3.950,
00 mp

1

75,00 20,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. TARLA, nr. 206 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 955/2, Tarla: 206, Suprafata 
Totala: 21.916; Suprafete: , arabil:21.91
6,00 mp

2

421,00 115,00 536,00

Total  Terenuri Extravilan : 496,00 135,00 631,00

T O T A L  (LEI  RON) : 496,00 135,00 631,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
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E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRICA  ALEXANDRU-SEVER 
Nr. de rol nominal unic:  1596281
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 36 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 451429 , C.I.F.**) 1840411471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 1052; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 062320; Nr.:ZXT10D033733; 
Serie sasiu: ZXT10D033733; Data 
iesire:12.02.2021

1

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA YAMAHA ; 
CC: 1063; Masa: 1600; CP:; Seria: 
FARA SERIE; Nr.:JYAVP11N63A008762
; Serie sasiu: JYAVP11N63A008762

2

48,00 3,00 51,00

Total   : 96,00 6,00 102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 6,00 102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRICA  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  2262128
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 36 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 484354 , C.I.F.**) 2861214410055 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1968
; Masa: 2000; CP:; Seria: 213340; Nr.:T
MBHE61Z7B2078285; Serie sasiu: 
TMBHE61Z7B2078285

1

200,00 12,00 212,00

Total   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRITOIU FELIX-ALEXANDRU CNP 1840103204098:DOBRITOIU DANIELA CNP 2850325100145
Nr. de rol nominal unic:  11189
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LIVIU REBREANU , nr. 12 , bl. 

N20 , sc.  1 , et.  10 , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RK/034650 , C.I.F.**) 1840103204098 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. DUZILOR, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 400:CF 
56574, Anexe lemn fara inst.:98,69 mp 
(sup. utila:  70,49 mp), Suprafata Totala
: 99; An anexa:2004

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. DUZILOR, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 400:CF 
56574, Anexe beton fara inst.:51,63 
mp (sup. utila:  36,88 mp), Suprafata 
Totala: 52; An anexa:2004

2

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. DUZILOR, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 400:CF 
56574, Cl. beton fara inst.:116,00 mp (s
up. utila:  82,86 mp), Suprafata Totala: 
116; An ct.:2004

3

79,00 5,00 84,00

Total  Cladiri : 97,00 6,00 103,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. DUZILOR, nr. 3 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 400:CF 56574, Suprafata 
Totala: 2.558; Suprafete: , arabil:2.558,
00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. DUZILOR, nr. 3 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 400:CF 56574, Suprafata 
Totala: 1.502; Suprafete: , liber:1.235,6
8 mp, ocupat:266,32 mp

5
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70,00 4,00 74,00

Total  Terenuri Intravilan : 76,00 4,00 80,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F105895; Nr.:U
U1LSDA1P47300520; Serie sasiu: UU1
LSDA1P47300520; Data iesire:31.12.2
020

6

48,00 4,00 52,00

Total   : 48,00 4,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 332,00 19,00 351,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBROTA  ELENA MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  15579
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2600318400092 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

13,00 23,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

50,00 32,00 82,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , arabil:100,00 
mp

3

6,00 2,00 8,00

Total  Terenuri Intravilan : 69,00 57,00 126,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 57,00 126,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOGARU  AUREL - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11214
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4316, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 120; Suprafete: , 
arabil:120,00 mp; Procent coproprietate
: 25,00%

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOGARU  GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  11215
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 138 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 138 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:5,00 mp 
(sup. utila:  3,57 mp), Suprafata Totala: 
5; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 138 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:60,00 mp (s
up. utila:  42,86 mp), Suprafata Totala: 
60; An ct.:2006

2

14,00 1,00 15,00

Total  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4313, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 40; Suprafete: , arabil
:40,00 mp; Data iesire:12.05.2021

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4313, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 40; Suprafete: , arabil
:40,00 mp; Procent coproprietate: 25,0
0%

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4317, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 605; Suprafete: , liber
:540,00 mp, ocupat:65,00 mp; Procent 
coproprietate: 25,00%

5

39,00 3,00 42,00
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Total  Terenuri Intravilan : 41,00 3,00 44,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 167,00 9,00 176,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOICESCU  OCTAVIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1835236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 5 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1681227470089 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU JINLUN ; CC: 49
; Masa: 1600; CP:; Seria: 080411749; 
Nr.:LJ5LE518881040981; Serie sasiu: 
LJ5LE518881040981

1

8,00 1,00 9,00

Total   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DONCIU  VIRGINIA-DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  14386
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 22.400; Suprafete: , arabil:22.40
0,00 mp

1

108,00 6,00 114,00

Total  Terenuri Extravilan : 108,00 6,00 114,00

T O T A L  (LEI  RON) : 108,00 6,00 114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOR  FREDDY 
Nr. de rol nominal unic:  10083
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 00 000000 , C.I.F.**) 1510301401065 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 676; Suprafete: , arabil:676,07 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 676; Suprafete: , arabil:675,93 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Total  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROBANTU  ALEXANDRU VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  15661
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LT COL DUMITRU PAPAZOGLU , 

nr.  1 , bl.  b5 , sc.  3 , et.  2 , ap.  74
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 141487 , C.I.F.**) 1650623400203 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.449; Suprafete: , arabil:3.448,
72 mp

1

95,00 21,00 116,00

Total  Terenuri Intravilan : 95,00 21,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 21,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROBANTU  CALIOPIA 
Nr. de rol nominal unic:  10690
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.075; Suprafete: , arabil:5.075,
00 mp

1

274,00 184,00 458,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

43,00 84,00 127,00

Total  Terenuri Extravilan : 317,00 268,00 585,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 268,00 585,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROCZI  STELA 
Nr. de rol nominal unic:  14111
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Total  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROFTEI  LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15802
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. DELINESTI , nr. 6 , bl. M11 , sc. 

A , et.  6 , ap.  28
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/692024 , C.I.F.**) 1750814040010 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Total  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROGAN CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  10788
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETRE ISPIRESCU , nr. 7 , bl. - , sc. 

- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/135872 , C.I.F.**) 1681011470039 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETRE ISPIRESCU, nr. 7, bl. -, sc. -
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57211, Cl. beton fara inst.:60,50 mp (su
p. utila:  43,21 mp), Suprafata Totala: 
61; An ct.:2006

1

39,00 2,00 41,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PETRE ISPIRESCU, nr. 7, bl. -, sc. -
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57211, Cl. beton fara inst.:114,00 mp (s
up. utila:  81,43 mp), Suprafata Totala: 
114; An ct.:2000

2

74,00 4,00 78,00

Total  Cladiri : 113,00 6,00 119,00

T O T A L  (LEI  RON) : 113,00 6,00 119,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION DOROBANTU , nr. 

60 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1701105450018 , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: FA68464; Nr.:VF15RS
NOA53449790; Serie sasiu: VF15RSN
OA53449790

1

96,00 13,00 109,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA GRIVITA S.A.; CC
: ; Masa: 0,186; CP:0; Nr.:UV9113HUCR
DCGR098; Serie sasiu: UV9113HUCRD
CGR098

2

36,00 9,00 45,00

Total   : 132,00 22,00 154,00

T O T A L  (LEI  RON) : 132,00 22,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN  FLOREA-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  12380
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 583 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:84,00 mp (sup. utila:  60,00 mp), 
Suprafata Totala: 84; An ct.:2006

1

175,00 134,00 309,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

54,00 133,00 187,00

Total  Cladiri : 229,00 267,00 496,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 661; Suprafete: , arabil:661,00 
mp

3

50,00 35,00 85,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 261; Suprafete: , liber:177,00 
mp, ocupat:84,00 mp

4

121,00 97,00 218,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

44,00 110,00 154,00

Total  Terenuri Intravilan : 215,00 242,00 457,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

670,00 1.557,00 2.227,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

933,00 503,00 1.436,00

Total  Alte Taxe : 1.603,00 2.060,00 3.663,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 2.047,00 2.569,00 4.616,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN  SAMOIL 
Nr. de rol nominal unic:  10323
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 48 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 232275 , C.I.F.**) 1640827400289 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  
25,00 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:
1990

1

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:40,00 mp (sup. 
utila:  28,57 mp), Suprafata Totala: 40; 
An anexa:2000

2

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  
25,00 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:
1990

3

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. lemn fara inst.:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An ct.:
1990

4

32,00 4,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:1990

5

2,00 0,00 2,00

Total  Cladiri : 144,00 15,00 159,00
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RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1412,1413,1414, Tarla: 44, 
Suprafata Totala: 1.674; Suprafete: , 
arabil:1.674,00 mp

6

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1412,1413,1414, Tarla: 44, 
Suprafata Totala: 476; Suprafete: , liber
:319,00 mp, ocupat:157,00 mp

7

61,00 9,00 70,00

Total  Terenuri Intravilan : 69,00 9,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: RO48061; Nr.:VF1LM
1R0H38848785; Serie sasiu: VF1LM1R
0H38848785

8

127,00 15,00 142,00

Total   : 127,00 15,00 142,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

273,00 28,00 301,00

Total  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 613,00 67,00 680,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN MIHAELA LUCICA 
Nr. de rol nominal unic:  2384197
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. PETRE ISPIRESCU , nr. 5 , bl. 

42B , sc.  3 , et.   , ap.  32
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/886647 , C.I.F.**) 2780124453034 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 347 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56897, Anexe beton 
fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  70,71 
mp), Suprafata Totala: 99; An anexa:20
06

1

21,00 2,00 23,00

Total  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 347 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56897, Suprafata 
Totala: 281; Suprafete: , liber:182,00 
mp, ocupat:99,00 mp

2

18,00 2,00 20,00

Total  Terenuri Intravilan : 18,00 2,00 20,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 5978 / 
19.05.2016

3

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 150,00 9,00 159,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN PAUL;  MATEI SONIA CNP 2760306442526
Nr. de rol nominal unic:  12396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 19 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1620728155224 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LUPILOR, nr. 19 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 905, Anexe lemn fara inst.:43,
00 mp (sup. utila:  30,71 mp), 
Suprafata Totala: 43; An anexa:2006

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LUPILOR, nr. 19 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 905, Cl. lemn fara inst.:59,00 
mp (sup. utila:  42,14 mp), Suprafata 
Totala: 59; An ct.:2006

2

25,00 3,00 28,00

Total  Cladiri : 33,00 3,00 36,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LUPILOR, nr. 19 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 905, Parcela: 703,704,705,706, 
Tarla: 17, Suprafata Totala: 800; 
Suprafete: , liber:698,00 mp, ocupat:10
2,00 mp

3

73,00 9,00 82,00

Total  Terenuri Intravilan : 73,00 9,00 82,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

4

218,00 23,00 241,00

Total  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 324,00 35,00 359,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
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obligatorie audierea contribuabilului.
Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGANESCU MARCELA ;  IONESCU VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  14054
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

66,00 130,00 196,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 849/1, 
Tarla: 174, Suprafata Totala: 1.407; 
Suprafete: , arabil:1.407,00 mp

2

59,00 31,00 90,00

Total  Terenuri Extravilan : 125,00 161,00 286,00

T O T A L  (LEI  RON) : 125,00 161,00 286,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  ANICA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12818
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA CARAGIALE , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2006

1

1,00 1,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,1
4 mp), Suprafata Totala: 10; An ct.:200
6

2

2,00 3,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:52,64 mp (sup. utila:  
37,60 mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:
2006

3

36,00 64,00 100,00

Total  Cladiri : 39,00 68,00 107,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.491; Suprafete: , 
arabil:1.491,00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 713; Suprafete: , liber:642,86 
mp, ocupat:70,14 mp

5

46,00 4,00 50,00

Total  Terenuri Intravilan : 50,00 4,00 54,00

RO34TREZ4212
107020203XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.996; Suprafete: , 
arabil:8.996,00 mp

6

43,00 190,00 233,00

Total  Terenuri Extravilan : 43,00 190,00 233,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

669,00 412,00 1.081,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 387634 / 03.09.20218

290,00 0,00 290,00

Total  Alte Taxe : 959,00 412,00 1.371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.091,00 674,00 1.765,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12014
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LACULUI , nr. 4 , bl. - , sc. - , et. 0

, ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LACULUI, nr. 4, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn fara 
inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp), 
Suprafata Totala: 12; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LACULUI, nr. 4, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 mp), 
Suprafata Totala: 28; An ct.:2006

2

6,00 1,00 7,00

Total  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 261; Suprafete: , arabil:261,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. LACULUI, nr. 4 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 300; Suprafete: , liber
:260,00 mp, ocupat:40,00 mp

4

14,00 1,00 15,00

Total  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00

Total  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 161,00 8,00 169,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1649869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr. 89 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 449578 , C.I.F.**) 2770322463019 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 269577; Nr.:W
VWZZZ1KZ5W169522; Serie sasiu: 
WVWZZZ1KZ5W169522

1

56,00 3,00 59,00

Total   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  IULIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2237045
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LACULUI , nr. 4 , bl. , sc. , et. , 

ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1971007375510 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO MATIZ ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 138959KA1; Nr
.:UU6MF48414D059913; Serie sasiu: 
UU6MF48414D059913

1

32,00 3,00 35,00

Total   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14271
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BURIAS , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.600; Suprafete: , 
arabil:1.600,00 mp

1

8,00 1,00 9,00

Total  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  MIHAI SI EUGENIA 
Nr. de rol nominal unic:  14524
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.400; Suprafete: , arabil:14.40
0,00 mp

1

715,00 450,00 1.165,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

116,00 218,00 334,00

Total  Terenuri Extravilan : 831,00 668,00 1.499,00

T O T A L  (LEI  RON) : 831,00 668,00 1.499,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  MIOARA 
Nr. de rol nominal unic:  11983
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 656 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 043532 , C.I.F.**) 2600325155227 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:39,00 mp (sup. utila:  27,86 mp), 
Suprafata Totala: 39; An ct.:2006

1

80,00 53,00 133,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

10,00 22,00 32,00

Total  Cladiri : 90,00 75,00 165,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 434; Suprafete: , arabil:434,00 
mp

3

43,00 26,00 69,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 310; Suprafete: , liber:271,00 
mp, ocupat:39,00 mp

4

159,00 117,00 276,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

27,00 56,00 83,00

Total  Terenuri Intravilan : 229,00 199,00 428,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

184,00 284,00 468,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

745,00 346,00 1.091,00

Total  Alte Taxe : 929,00 630,00 1.559,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.248,00 904,00 2.152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  12668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr. 89 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/065963 , C.I.F.**) 2540127400625 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:48,00 mp (sup. 
utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 48; 
An anexa:2006

1

4,00 2,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:34,65 mp (sup. utila:  24,
75 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:20
06

2

8,00 5,00 13,00

Total  Cladiri : 12,00 7,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.076; Suprafete: , 
arabil:2.076,00 mp

3

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 442; Suprafete: , liber:359,35 
mp, ocupat:82,65 mp

4

29,00 17,00 46,00

Total  Terenuri Intravilan : 34,00 19,00 53,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.782; Suprafete: , 
arabil:6.782,00 mp

5

33,00 19,00 52,00

Total  Terenuri Extravilan : 33,00 19,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 2 



251,00 92,00 343,00

Total  Alte Taxe : 251,00 92,00 343,00

T O T A L  (LEI  RON) : 330,00 137,00 467,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  NICULINA-defunct;DRAGHICI MIHAI-1791221141091
Nr. de rol nominal unic:  11986
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 654 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 654 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (s
up. utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 
32; An ct.:1950

1

32,00 15,00 47,00

Total  Cladiri : 32,00 15,00 47,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

48,00 106,00 154,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 654 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 321; 
Suprafete: , arabil:321,00 mp

3

35,00 22,00 57,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 654 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 523; 
Suprafete: , liber:491,00 mp, ocupat:32
,00 mp

4

215,00 138,00 353,00

Total  Terenuri Intravilan : 298,00 266,00 564,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

307,00 590,00 897,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

898,00 456,00 1.354,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0177911 / 29.06.202
1

7

290,00 0,00 290,00

Total  Alte Taxe : 1.495,00 1.046,00 2.541,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.825,00 1.327,00 3.152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI CONSTANTIN;  DRAGHICI D. PETRE;  DRAGHICI A. ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  12125
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.800; Suprafete: , arabil:15.80
0,00 mp

1

787,00 494,00 1.281,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

127,00 238,00 365,00

Total  Terenuri Extravilan : 914,00 732,00 1.646,00

T O T A L  (LEI  RON) : 914,00 732,00 1.646,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI ELENA;MATEI MOISE, MIHAI MARIA,  MINISTERU GHEORGHE,MINISTERU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  13197
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 3024, 
Tarla: 74, Suprafata Totala: 2.393; 
Suprafete: , arabil:2.393,00 mp

1

51,00 19,00 70,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 3025, 
Tarla: 74, Suprafata Totala: 311; 
Suprafete: , arabil:311,00 mp

2

5,00 1,00 6,00

Total  Terenuri Intravilan : 56,00 20,00 76,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3316, 
Parcela: 633/1/1, Tarla: 152, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp; Data iesire:27.10.2016

3

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 863/2/
34, Tarla: 138, Suprafata Totala: 2.300; 
Suprafete: , arabil:2.300,00 mp

4

51,00 15,00 66,00

Total  Terenuri Extravilan : 56,00 17,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 37,00 149,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  11838
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PESCARILOR , nr. 2 , bl. 26 , 

sc.  3 , et.  3 , ap.  42
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/421693 , C.I.F.**) 1540624400340 , tel./fax 0724366126 , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 698, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59224, Anexe lemn fara inst.:21,00 mp 
(sup. utila:  15,00 mp), Suprafata Totala
: 21; An anexa:1952

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 698, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59224, Cl. lemn fara inst.:58,00 mp (su
p. utila:  41,43 mp), Suprafata Totala: 
58; An ct.:1950

2

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 698 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59224, Anexe lemn 
fara inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 
mp), Suprafata Totala: 14; An anexa:19
52

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 698 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59224, Anexe lemn 
fara inst.:6,00 mp (sup. utila:  4,29 mp), 
Suprafata Totala: 6; An anexa:1952

4

1,00 0,00 1,00

Total  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 698 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59224, Parcela: 183;1
84;185, Tarla: 5, Suprafata Totala: 1.01
0; Suprafete: , liber:911,00 mp, ocupat:
99,00 mp

5

47,00 4,00 51,00

Total  Terenuri Intravilan : 47,00 4,00 51,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

Total  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 170,00 10,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI MIHAELA;  DRAGHICI GABRIELA;DRAGHICI NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  11801
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2641108155220 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOI  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  2023435
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE ALEXANDRESCU , nr. 46 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1750422471026 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1870; Masa: 2000; CP:; Seria: C541041
; Nr.:VF1KMRG0634556185; Serie 
sasiu: VF1KMRG0634556185

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS; CC: 1560; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 5M78744; Nr.:WF
05XXGCD55M78744; Serie sasiu: WF0
5XXGCD55M78744

2

64,00 4,00 68,00

Total   : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 264,00 16,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOI IONEL;  DRAGOI CRISTINA-ELENA, CNP 2740503075083
Nr. de rol nominal unic:  3904702
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1750422471026 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 51240
, Parcela: 855/14/1, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 1.741; Suprafete: , 
arabil:1.741,00 mp

1

89,00 71,00 160,00

Total  Terenuri Extravilan : 89,00 71,00 160,00

T O T A L  (LEI  RON) : 89,00 71,00 160,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  BOGDAN-ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1784748
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BURIAŞ , str. AVRAM IANCU , nr. 7 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/761367 , C.I.F.**) 1960405471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 7 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 57740, 
Parcela: 1464,1465,1474, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 988; Suprafete: , 
arabil:988,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 7 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 57740, 
Parcela: 1464,1465,1474, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 112; Suprafete: , liber
:5,60 mp, ocupat:106,40 mp

2

5,00 0,00 5,00

Total  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10120 
/ 06.09.2021

3

27,00 1,00 28,00

Total  Alte Taxe : 27,00 1,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 1,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  CHIRICA-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  12029
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 539 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:55,00 mp (sup. utila:  39,29 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006

1

12,00 1,00 13,00

Total  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 40; Suprafete: , arabil:40,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 279; Suprafete: , liber:224,00 
mp, ocupat:55,00 mp

3

13,00 1,00 14,00

Total  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

4

167,00 8,00 175,00

Total  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 193,00 10,00 203,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  DAN LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  4178879
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR GHEORGHE PETRE , nr. 

162 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  1720311293184 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1595; Masa: 
1600; CP:; Seria: 676040; Nr.:676040; 
Serie sasiu: 676040

1

384,00 136,00 520,00

Total   : 384,00 136,00 520,00

T O T A L  (LEI  RON) : 384,00 136,00 520,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14064
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 9.100; Suprafete: , 
arabil:9.100,00 mp

1

498,00 331,00 829,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

82,00 161,00 243,00

Total  Terenuri Extravilan : 580,00 492,00 1.072,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 492,00 1.072,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1577609
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. Int.BUCURIEI , nr. 6 , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2450702293140 , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 227806; Nr.:TM
BPJ46Y474142967; Serie sasiu: 
TMBPJ46Y474142967

1

192,00 30,00 222,00

Total   : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 30,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  LUCICA 
Nr. de rol nominal unic:  12103
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

44,00 18,00 62,00

Total  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  MARIA ;  DRAGOMIR GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  13727
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIS , satul/sectorul  BALTENI , str.  - , nr.  0 , bl.  - , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.180; Suprafete: , 
arabil:1.180,00 mp

1

65,00 25,00 90,00

Total  Terenuri Intravilan : 65,00 25,00 90,00

T O T A L  (LEI  RON) : 65,00 25,00 90,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14495
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul  PERIŞ , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.850; Suprafete: , arabil:2.850,
00 mp

1

141,00 92,00 233,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

22,00 45,00 67,00

Total  Terenuri Extravilan : 163,00 137,00 300,00

T O T A L  (LEI  RON) : 163,00 137,00 300,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR AUREL GELU 
Nr. de rol nominal unic:  1577612
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 593 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/345234 , C.I.F.**) 1770927471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0075837; Nr.:UU1R13
31133351632; Serie sasiu: UU1R13311
33351632

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
160619; Nr.:WVWZZZ3BZ2E328724; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ2E328724

2

200,00 12,00 212,00

Total   : 256,00 15,00 271,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 15,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.
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*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 12:02 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 22 
Model 2016 ITL 037

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

 (OLF*)

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  021.267
.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.     / 

SOMAŢIE

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR CONSTANTIN-posesie grevata;  DRAGOMIR MARIEA-abitatie viagera; 
Nr. de rol nominal unic:  11989
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 648 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 013983 , C.I.F.**) 1560222400929 , tel./fax - , e-mail 

................................
În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența 

fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise anexat/anexate.

Cuantumul 

sumei  

datorate*****

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată*** Titlul executoriu nr./data****

(anexă)

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 648, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  25,00 
mp), Suprafata Totala: 35; An anexa:20
06

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 648, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32,14 
mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2006

2

19,00 3,00 22,00

Total  Cladiri : 25,00 3,00 28,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.120; Suprafete: , arabil:3.120,
00 mp

3

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.196; Suprafete: , vii:1.196,00 
mp

4

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
str. PRINCIPALA, nr. 648 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 1.033; 
Suprafete: , liber:953,00 mp, ocupat:80
,00 mp

5

95,00 11,00 106,00

Total  Terenuri Intravilan : 118,00 12,00 130,00

T O T A L  (LEI  RON) : 143,00 15,00 158,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în cuantum de 1% pe lună sau 
fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada 
stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda 
la continuarea măsurilor de executare silită.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către 
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului.

Conform art. 230 alin. 2 din legea 207/2015 aveţi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local. 

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele: ..................................
Act de identitate seria ........... nr. ................
Azi data de: ..............................................
Semnătura ................................................

Persoană de contact OFL: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului  (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, 
precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (U
E) 2016/679.

*) Organ fiscal local
**) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
***) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
****) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
*****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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